์

ไซต

ประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Identity) ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอก

สาร

เผย
แพร

่ผ่าน
เว็บ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมให้
เกิดการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Identity) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง
ของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ต้องมีสำเนาสัญญา หรือสำเนาหนังสือรับรองผลงาน ประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกับงานที่จ้าง
ครั้งนี้ ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ สพธอ. เชื่อถือ อย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) สัญญา ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐
บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ต่อสัญญา โดยมีวันเริ่มต้นสัญญา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒
สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
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ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเสนอ Presention ไม่เกิน ๔๕ นาที ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา
๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.etda.or.th, ratirath@etda.or.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๑๒๓-๑๒๓๔ และ ๐๘-๙๘๙๖-๕๗๔๑ ในวัน
และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เผย
แพร

(นายศักดิ์ เสกขุนทด)

หัวหน้าโครงการ ปฏิบัติการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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สาร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

์
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๓๕/๒๕๖๔
การจ้างโครงการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Identity)
ตามประกาศ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
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สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สำนักงาน" มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Identity) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างทำของ
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๗ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ
๑.๘ แบบตารางแสดงเปรียบเทียบรายละเอียดขอบเขตของงาน
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน

เอก
สาร

เผย

แพ
ร่ผ

่านเ

ว็บไ

ซต

์

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดัง
กล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงาน
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ต้องมีสำเนาสัญญา หรือสำเนาหนังสือรับรองผลงาน ประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียง
กับงานที่จ้างครั้งนี้ ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ สพธอ. เชื่อถือ อย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) สัญญา ในวงเงินไม่น้อยกว่า
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ต่อสัญญา โดยมีวันเริ่มต้นสัญญา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา
ถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

เอก
สาร

เผย

แพ
ร่ผ

่านเ

ว็บไ

ซต

์

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หาก
ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๓.๑) แบบตารางเปรียบเทียบรายละเอียดขอบเขตของงาน
(๓.๒) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) (ถ้ามี)
(๓.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand (ถ้ามี)
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
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ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๗๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สำนักงาน ให้เริ่มทำงาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ
ตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำเสนอ Presentation ไม่เกิน ๔๕ นาที ในวันที่ ๔ สิงหาคม ระหว่าง
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอรา
คาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่สำนักงานผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงานจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
เว้นแต่สำนักงานจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสำนักงาน
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กำหนด
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(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสน
บาทถ้วน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายกำหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำ
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร
ดังกล่าวมาให้สำนักงานตรวจสอบความถูกต้องในวันที่๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนด
ให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
๖.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์
อื่น (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้
๖.๒.๑ รายการพิจารณา คือ โครงการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
(Digital Identity) รายการสินค้า
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(๑) ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐
(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนอื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๘๐
๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ
เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและ
ความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๖.๔ สำนักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัด
ซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงาน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้
สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูก
ต้อง
๖.๖ สำนักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสำนักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ
มิได้ รวมทั้งสำนักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่า
จะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
สำนักงาน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงาน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อ
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เสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหาย
ใดๆ จากสำนักงาน
๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสำนักงาน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อ
เสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทำสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ
๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับสำนักงาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะ
ทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือ
ก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ
๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งสำนักงาน ได้รับมอบไว้
แล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สำนักงานจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว
โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๔ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานและส่งมอบ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามขอบเขตของงานในข้อ ๔.๑ ในรูปแบบเอกสารจำนวน ๒ ชุด และบันทึกเป็นไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ลงในแฟลชไดร์ฟ (Flash Drive) จำนวน ๑ ชุด ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน
งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานและส่งมอบ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามขอบเขตของงานในข้อ ๔.๒ และ ๔.๔ ในรูปแบบเอกสารจำนวน ๒ ชุด และบันทึก
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ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ลงในเอ็กซ์เทอร์นอลฮาร์ดดิสก์ (External Hard Disk) จำนวน ๑ ชุด ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน
งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานและส่งมอบ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามขอบเขตของงานในข้อ ๔.๕ ในรูปแบบ เอกสารจำนวน ๒ ชุด และบันทึกไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ลงในเอ็กซ์เทอร์นอลฮาร์ดดิสก์ (External Hard Disk) จำนวน ๑ ชุด ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน
งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงาน
และส่งมอบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามขอบเขตของงานในข้อ ๔.๓ และส่งมอบงานตามขอบเขตของงานในข้อ
๔.๖ ในรูปแบบเอกสารจำนวน ๒ ชุด และบันทึกไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ลงในเอ็กซ์เทอร์นอลฮาร์ดดิสก์ (External Hard
Disk) จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๒๗๐ วัน
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้
๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
สำนักงาน จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน
ในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง
๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบ
ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า
นับถัดจากวันที่สำนักงานได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน
วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ สำนักงานได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบ
ประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น
๑๑.๒ เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกา
รพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
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จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำ
ประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง
งานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ สำนักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๑.๖ สำนักงาน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียก
ร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานไม่ได้
(๑) ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะ
ทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาน หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
สำนักงาน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัด
เลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ทำสัญญากับสำนักงาน ไว้ชั่วคราว
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สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

๑๓ หน้า

โครงการส่งเสริมให้เกิดการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Identity)
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เรื่อง

จำนวน

จัดทำโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร สายงานบริหารองค์กร

วันที่จัดทำ

๑. ความเป็นมา

๑๕ ก.ค. ๖๔

เผย
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ตามที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) มีหน้าที่ตามกฎหมายในการส่งเสริม
และสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการดำเนินการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้ งด้านการเงิน การค้า การลงทุน
การนำเข้าส่งออก และการให้บริการประชาชน ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งาน
ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ โดย สพธอ. ได้มีการดำเนินงานทั้งการส่งเสริม
ให้เกิดการนำมาตรฐานหรือแนวทางที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นการทำธุรกรรมผ่าน
ทางออนไลน์มีความน่าเชื่อถือและมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สพธอ. ยังได้มีการให้บริการ
เพื่อยกระดับ ประสิทธิภ าพการดำเนิน งานทั้งหน่ว ยงานภาคเอกชนและภาครัฐในการจัดทำการ ทดสอบ
นวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้มีการให้บริการจริงภายใต้ สภาพแวดล้อม
ที่จำกัด (Digital Service Sandbox) รวมไปถึงบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาความพร้อม สร้างคน
ดิจิทัลในทุกกลุ่มเป้าหมาย และความตระหนักให้กับประชาชนเพื่อให้รู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
เพื่อให้สามารถก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ในระยะต่อไป

เอก
สาร

ด้ว ยการผลักดัน การทำธุร กรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบไปด้ว ยหลายปัจจัย โดยปัจจัย
ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการเชื่อมต่อ การยืนยันตัวตนจากทุกภาคส่วนเข้าไว้ด้วยกัน เนื่องจาก
ปัจจุบันการให้บริการของภาครัฐแก่ภาคประชาชนและภาคธุรกิจหรือการให้บริการของภาคธุรกิจแก่ประชาชน
จะประกอบด้วยขั้นตอนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่ยังมีความซ้ำซ้อนกันอยู่ ทำให้สิ้ นเปลืองทั้งเวลาและ
ทรัพยากร เกิดภาระต่อผู้แสดงตนและผู้ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันตัวตน โดยหาก
เชื่อมโยงไปยัง (ร่าง) แผนเกี่ย วกับธุรกรรมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้หรือ
ที่เรียกว่า การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital Identity หรือ Digital ID) ซึ่งจะอำนวยความสะดวก
ให้กับการทำธุรกรรมทางออนไลน์ ซึี่งการนำ Digital ID มาใช้ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นนอกจาก
เลขบั ต รประชาชน ๑๓ หลั ก แล้ ว อาจจะเป็ น การสแกนลายนิ ้ ว มื อ การสแกนม่ า นตา การล็ อ กอิ น
ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยแอปพลิเคชันต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้มีการกำหนดว่าต้ องการใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งโดยเฉพาะ
ทำให้การส่งเสริม Digital ID จะมีในหลาย ๆ มิติขึ้นอยู่กับ Stakeholder และ Target audience ที่จะต้องมี
การสื่อสารหรือผลักดันการดำเนินงานให้ตอบโจทย์เป้าหมายที่กำหนด
ทั้งนี้ การดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว สพธอ. ได้กำหนดเป็นหนึ่งในภารกิจหรือเป้าหมายหลั ก
ขององค์กรในการทำให้เกิดภาพ Digital ID Ecosystem และมีการกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
พร้อมทำให้เกิ ดการใช้งาน Digital ID ในวงกว้าง (สอดคล้องตามโปรแกรมที่ ๓ ของ (ร่าง) แผนเกี่ยวกับ
ธุรกรรมฯ) โดย สพธอ. จะเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดทำ Digital ID Blueprint เพื่อให้เห็นภาพใหญ่ ตลอดจน
แนวทางการดำเนิน งานเกี่ ย วกับ Digital ID ของประเทศ ซึ ่ ง ควรจะต้ อ งมีก ารดำเนิ น งานควบคู่ ก ับการ
สร้างการรับรู้ให้กับคนในประเทศและผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก รวมไปถึงการหาความต้องการ ปัญหาที่เกิดขึ้น
(Problem statement) ทั้งฝั่งผู้ใช้งานและผุู้ใช้บริการเพื่อนำไปสู่กระบวนการคิด ทำความเข้าใจกับปัญหา
๑

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
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และวิเคราะห์กระบวนการโดยนำเอาความคิดสร้างสรรค์จากมุมมองของผู้ ให้บริการมาประกอบ เพื่อผลักดัน
ให้เกิดนวัตกรรม กระบวนการ หรือวิธีการในการผลักดันให้เกิดการนำ Digital ID ไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งการดำเนินงานเหล่านี้ต้องมีการสร้างการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจในหลายๆ ภาคส่วน
ผ่านกลยุทธ์การสื่อสารที่ส ามารถเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จริง เกิดการมีส่วนร่วม (Engagement) และมี
ความต่อเนื่อง โดยถือเป็นกลไกหนึ่งที่เป็นหลักการในต่างประเทศ ที่เห็นว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งของความสำเร็จ
ในการดำเนินงาน ผนวกกับการเชื่อมโยงกับ Digital Service Sandbox โดยในเรื่อง Digital ID เป็นประเภท
นวัตกรรมหรือบริการหนึ่งที่เปิดให้มีการทดสอบ โดยผลักดันให้เกิดการนำ Digital ID ไปใช้งาน โดยเฉพาะ
ในภาคส่วนที่สำคัญและมีผลกระทบภายใต้การดำเนินงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่ สพธอ.
ได้มีการเสนอแนะ ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาของ สพธอ. จะมีทั้งในส่่วนของการยกร่างกฎหมาย มาตรฐาน
และแนวทางต่าง ๆ ที่หลายส่วนอยู่ระหว่างการดำเนินงาน การดำเนินงานต่างๆ เหล่านี้เพื่อมุง่ หวังให้เกิดความ
เชื่อมั่น และมั่นใจในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงต่อยอดการใช้งานเพื่อผลักดัน
มูลค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
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๒.๑ เพื่อให้มีข้อมูลสนับสนุนประกอบการเสนอแนะประเด็นในระดับนโยบาย ที่เกิดจากความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งเครื อ ข่ า ยการดำเนิ น งาน รวมถึ ง กลุ ่ ม ผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย สำคั ญ (Key stakeholder)
เพื่อประโยชน์ในการผลักดันให้เกิดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน
๒.๒ เพื ่ อ สนั บ สนุ น การดำเนิ น งานที ่ ต ่ อ ยอดจากการจั ด ทำ DID Blueprint ที ่ จ ะนำไปสู่
การสร้างการรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก เพื่อให้เกิดการตื่นตัวทั้งในด้านการให้บริการ
และในการใช้งาน Digital ID โดยการสื่อสารผ่านประเด็นหลักที่จะมีการสื่อสาร (Key message) ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายและภาคประชาขน
๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำแนวทาง มาตรการ นวัตกรรม หรือบริการใหม่ๆ ที่ส ่งเสริม
การใช้งาน Digital ID อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในภาคส่วนที่สำคัญภายใต้การดำเนินงานที่สอดคล้อง
กับมาตรฐาน กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเกิดการผลักดันในวงกว้างในระยะต่อไป โดยมีการผนวกกับบริการของ
สพธอ. ที่สำคัญ เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานในระยะยาว
๒.๔ เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม การสร้ า งการรั บ รู ้ ต ่ อ บทบาทของ สพธอ. ในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการดำเนินการด้านธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิกส์ เพื่อรองรับ
การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ รวมถึงการเชื่อมโยงการดำเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องของ สพธอ
๓. คุณสมบัตผิ ู้เสนอราคา
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓.๔ เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่จ้างในครั้งนี้
๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่ว คราวเนื่องจากเป็น ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงการคลั ง กำหนดตามที ่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

๒
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๓.๖ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๓.๗ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่ นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้
๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓.๑๐ ผู ้ ย ื ่ น เสนอราคาต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓.๑๑ ต้องมีสำเนาสัญญา หรือสำเนาหนังสือรับรองผลงาน ประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกับ
งานที่จ้างครั้งนี้ ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ สพธอ. เชื่อถือ อย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) สัญญา ในวงเงินไม่น้อย
กว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ต่อสัญญา โดยมีวันเริ่มต้นสัญญา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔
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๔.๑ ผู้รับจ้างต้องร่วมหารือกับ สพธอ. เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานทั้งในมิติของการสำรวจ
ความต้องการ ปัญหาที่เ กิ ดขึ้ น (Problem Statement) ทั้งฝั่งผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารและผุู้ ให้ บริ การ เพื่อนำไปสู่
กระบวนการคิ ด ทำความเข้ า ใจกั บ ปั ญ หาและวิ เ คราะห์ ก ระบวนการ โดยนำเอาความคิ ด สร้ า งสรรค์
จากมุมมองของผู้ให้บริการ การจัดทำกลยุทธ์การสื่อสารที่เกี่ยวเนื่องกับ การพิสูจน์หรือยืนตัวตนทางดิจิทัล
(Digital Identity หรื อ Digital ID) เพื ่ อ ให้ เ กิ ด การกำหนดแนวทางที ่ จ ะส่ ง ผลต่ อ การสร้ า งกระแส
การตื่นตัวทั้งในฝั่งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ โดยการกำหนดประเด็นในการสื่อสาร หรื อ Key Message
ภายใต้แนวคิด ME iD (มี ไอดี) ซึ่งจะต้องส่งเสริมบทบาทของ สพธอ. และมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์แบรนด์
(Brand Strategy) ที่ สพธอ. กำหนดในเบื้องต้น มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร แนวคิดของการ
ดำเนินงานที่สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ สพธอ. รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนธุรกิจบริการ ช่องทางในการ
สื่อสาร ตลอดจนแนวทางการติดตามและวัดผลการดำเนินงานเพื่อให้ สพธอ. เห็นชอบก่อนเริ่มดำเนินงาน
ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ออฟไลน์ หรือในรูปแบบผสมผสาน
(Hybrid) ได้ โดยนำเสนอเหตุผลและรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนให้ สพธอ. พิจารณาเห็นชอบในแผนการ
ดำเนินงาน และในการร่วมหารือหรือประชุมการดำเนินงานร่วมกับ สพธอ. ผู้รับจ้างต้องทำการบันทึกหรือสรุป
ประเด็นสำคัญจากการร่วมหารือหรือประชุมนั้น ส่งมอบให้ สพธอ. ภายหลังเสร็จสิ้นการร่วมหารือหรือประชุม
ทุกครั้ง
๔.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการสำรวจความต้องการทั้งในฝั่งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ โดยมีการ
ทบทวนสถานการณ์ในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ Digital ID ร่วมกับ สพธอ. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายใน
การดำเนินงาน (Objective and Goal) กำหนดกระบวนการจัดเก็บข้อมูล (Methodology) การออกแบบ
แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ กลุ่มเป้าหมาย (Sample) การวิเคราะห์ (Data analysis) ที่สะท้อนให้เห็น
๓
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ความต้องการ ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น (Problem statement) สำหรับสนับสนุนการเสนอแนะ Digital ID
Blueprint ในมิติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทำสรุปออกมาในรูปแบบของการสื่อสารที่จะช่วยสร้างความเข้าใจ
สำหรับการเผยแพร่ต่อไป ประกอบด้วยรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้
๔.๒.๑ ออกแบบชุดคำถามที่ใช้ในแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยหารือร่ว มกับ สพธอ. และนำเสนอรูปแบบชุดคำถามให้ สพธอ. พิจารณาก่อนดำเนินการ
๔.๒.๒ กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจให้มีความเหมาะสม รวมถึงนำเสนอแผนงานและ
วิธีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ สพธอ. พิจารณาก่อนดำเนินการ โดยกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดมีจำนวนไม่น้อยกว่า
๔๕๐ ตัวอย่าง โดยแบ่งเป็น
(๑) กลุ่มเป้าหมายประชากรทั่วไปในประเทศไทย (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ) จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตัวอย่าง
(๒) กลุ ่ ม เป้ า หมายที ่ ม ี ก ารคั ด เลื อ กเฉพาะเจาะจง โดยคั ด เลื อ กจากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยระบุเหตุผลของการเลือกกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ตัวอย่าง
๔.๒.๓ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการสำรวจกลุ่มเป้าหมายตามข้อ ๔.๒.๒ ให้
เป็นไปตามขั้นตอนและมีองค์ประกอบครบถ้วนตามข้อ ๔.๒ หรือตามที่ได้หารือร่วมกับ สพธอ.
๔.๒.๔ ศึกษาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และสรุปผลการสำรวจกลุ่มเป้าหมาย พร้อมจัดทำ
รายงานเบื้องต้น (Inception Report) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการเผยแพร่และสื่อสารโครงการ สร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน รวมถึงพัฒนาไปสู่แผนงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่อไป
๔.๓ ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีกิจกรรมการสื่อสาร หรือ Campaign ที่สร้างให้เกิดการรับรู้ถึงความสำคัญ
และประโยชน์ของ DID รวมถึงการให้ความรู้กับภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมการสื่อสาร Key message ภายใต้
แนวคิ ด ME iD (มี ไอดี ) ของโครงการ โดยการหารื อ แนวคิ ด และทิ ศ ทางการดำเนิ น งานกั บ สพธอ.
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่ สอดคล้องตามแผนงานในข้อ ๔.๑ โดยให้ดำเนินการเป็นระยะเวลารวม
ทั้งสิ้น ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ซึง่ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
๔.๓.๑ นำเสนอแผนกิจกรรมสื่อสาร หรือ Campaign ซึ่งรวมถึงรายละเอียดรูปแบบของ
กิจกรรมสื่อสารและประเภทของสื่อที่ใช้งาน ประเด็นและกลุ่มเป้าหมายที่จะสื่อสาร การเผยแพร่ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ช่องทางต่าง ๆ และสื่อที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมสื่อสาร การ
บริหารจัดการกิจกรรมสื่อสาร แนวทางการติดตามและวัดผลการดำเนินงาน เพื่อให้ สพธอ. เห็นชอบก่อนเริ่ม
ดำเนินงาน
๔.๓.๒ ออกแบบสัญลักษณ์โครงการ ซึ่ งจะต้องมีความสัมพันธ์กับ Identity ของ สพธอ.
รวมถึง Visual Art รูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นองค์ประกอบในการดำเนินกิจกรรมการสื่อสาร หรือ
Campaign โดยจะต้องมีการเสนอให้ สพธอ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ
๔.๓.๓ ออกแบบและผลิต Content รูปแบบต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสม สื่อสารและสร้างการ
รับรู้เรื่อง DID รวมถึงประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบของ ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว
รวมไม่น้อยกว่า ๖๐ ชิ้นงาน ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน พร้อมเผยแพร่ให้สอดคล้องไปตามแผนกิจกรรมการ
สื่อสาร ทั้งนี้ให้นำเสนอ สพธอ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ
๔.๓.๔ บริหารจัดการช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) จำนวน ๒ ช่องทาง ได้แก่
Facebook Page และ Line Official Account (LINE OA) โดยจะต้ อ งมี ผ ู ้ ด ู แ ลอย่ า งน้ อ ย ๑ คน ตลอด
ระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญา เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ที่ติดต่อสอบถามเข้ามา โดยต้องมีการจัดเตรียมลำดับข้อมูล
๔
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ต่าง ๆ ที่ใช้ในการตอบให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ให้นำเสนอ สพธอ. พิจารณาเห็นชอบ
รายละเอียดงานก่อนดำเนินการ
๔.๓.๕ วางแผนการเผยแพร่ Content ในข้อ ๔.๓.๓ ผ่านช่องทาง Facebook Page และ
LINE OA ที่บริหารจัดการ รวมถึงสื่อช่องทางอื่นๆ ที่มีความเหมาะสม โดยจะต้องบริหารจัดการกระตุ้นให้มีการ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงมีย อดการเข้าถึง และ/หรือการมีส ่วนร่วม (Reaches & Engagements) ใน
Content ทีเ่ ผยแพร่ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน
๔.๓.๖ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยม ในรูปแบบ
บทความพิเศษ บทสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้บริหารหน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ชิ้น ตลอดระยะ
เวลา ดำเนินงาน โดยให้มียอดการเข้าถึง (Reaches) รวมจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ทั้งนี้ ให้นำเสนอ
สพธอ.พิจารณาเห็นชอบ รายละเอียดก่อนดำเนินการ
๔.๓.๗ เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของ สพธอ. ผ่านช่องทาง Facebook Page และ LINE OA
ที่บริหารจัดการ รวมถึงสื่อช่องทางอื่นๆ ที่มีความเหมาะสม
๔.๓.๘ บริห ารจัดการให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Selective Media ที่จะสามารถ
สื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม โดยมีความเหมาะสมกับการดำเนินงานในกิจกรรมการสื่อสาร หรือ
Campaign เช่น Display Ads หรือ Google AdWords เป็นต้น โดยต้องให้มียอดการเข้าถึงและรับรู้ รวมไม่
น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ Impressions ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้นำเสนอรายละเอียดแก่ สพธอ.
พิจารณาก่อนดำเนินการ
๔.๓.๙ จัดให้มีผู้ดำเนิน การติดตาม (Monitor) ประเด็นในการสื่อสาร ผ่านทาง Social
Media ในแบบ real-time เพื่อรายงานผลการติดตามต่อ สพธอ. ในประเด็นที่ต้องการ และเสนอแนะแนวทาง
ตลอดจนบริหารจัดการกรณีเกิดผลกระทบที่เกิดจากประเด็นที่มีการสื่อสารอันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔.๔ ผู้รับจ้างต้องจัดงาน Kick-off Forum เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และเป็น การเปิดตัวโครงการภายใต้ กิจกรรมการสื่อสาร หรือ
Campaign ที่กำหนดร่วมกับ สพธอ. ตามกลยุทธ์ในข้อ ๔.๑ โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
๔.๔.๑ นำเสนอแผนการดำเนินงาน รูปแบบและรายละเอียดภายในงาน ประเด็นสื่อสาร
ในกิ จ กรรมที ่ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายการดำเนิ น งานและมี ค วามเกี ่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรม กำหนดการ
รวมถึงงานออกแบบ Visual Art และ Content ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นองค์ประกอบในการจัดงาน ให้ สพธอ.
พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ
๔.๔.๒ จัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดงาน พร้อมอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับรูปแบบของการจัด
งาน เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบเสียง ไมโครโฟน ระบบไฟแสงสว่าง ระบบภาพ จอมอนิเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต
หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อง พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มี
ความพร้อมในการจัดงาน
๔.๔.๓ เชิญผู้ที่เข้าร่วมจากหน่วยงานหลัก เพื่อให้เกิด Engagement ในประเด็น Digital ID
ระหว่ า งหน่ ว ยงานสำคั ญ โดยจั ด ให้ เ กิ ด Session เพื ่ อ ประโยชน์ ใ นการหารื อ ร่ ว มกั น รวมถึ ง การเชิญ
ผู้ที่สนใจร่วมงาน ทั้งในกลุ่มภาครัฐ ภาคธุรกิจกลุ่มต่าง ๆ หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
รวมถึงสื่อมวลชน ให้มีผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน ทั้งนี้ ให้เสนอรายชื่อการเชิญผู้ร่วมงานให้ สพธอ.
พิ จ ารณาเห็ น ชอบก่ อ นดำเนิ น การเชิ ญ และบริ ห ารจั ด การลงทะเบี ย นผู ้ เ ข้ า ร่ ว มงานและจั ด ทำข้ อ มู ล
ผู้เข้าร่วมงานเมื่อเสร็จสิ้นการจัดงาน
๕
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๔.๔.๔ เชิญสื่อมวลชนในสายต่าง ๆ ได้แก่ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) สายธุรกิจและ
การตลาด สายการศึกษา และสายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ สื่อ พร้อมทั้ง
จัดเตรียมเอกสารเผยแพร่รายละเอียดงาน (Press Kit) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้แก่สื่อมวลชนและ
ผู้ร่วมงานทีส่ นใจให้พอเพียง โดยนำเสนอรายชื่อสื่อมวลชนให้ สพธอ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการเชิญ
๔.๔.๕ จัดทำปฏิทิน ข่าวและเนื้อหาข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานไปยังสื ่อต่ า งๆ
ก่ อ นการจั ด งาน โดยนำเสนอให้ สพธอ. พิ จ ารณาเห็ น ชอบก่ อ นดำเนิ น การ ทั ้ ง นี้ ใ นช่ ว งวั น จั ด งาน
และหลังวันจัดงานจะต้องมีข่าวหรือบทความ นำเสนอไม่น้อยกว่า ๑๕ สื่อ
๔.๔.๖ จัดให้มีการถ่ายทอดสดภาพและเสียงของงาน ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social
Media) ที่กำหนดร่วมกับ สพธอ. พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมการถ่ายทอดสดภาพและเสียง ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
๔.๔.๗ จัดทำวิดีโอนำเสนอรายละเอียดที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ ความยาวไม่น้อยกว่า
๑.๓๐ นาที จำนวน ๑ เรื่อง โดยนำเสนอรายละเอียดของวิดีโอให้ สพธอ. พิจารณาก่อนดำเนินการจัดทำ
๔.๔.๘ จัดหาพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการที่มีความเหมาะสม เป็นที่รู้จัก สามารถดำเนิน
รายการได้ ท ั้ งภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ โดยให้ นำเสนอรายละเอี ยดของพิ ธ ี ก รหรือ ผู้ ดำเนิ นรายการ
รวมถึงบทดำเนินรายการ ให้ สพธอ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ
๔.๔.๙ จั ด หาเจ้ า หน้ า ที ่ ป ระสานงาน อำนวยความสะดวกในการจั ด งานส่ ว นต่ า ง ๆ
และควบคุมภาพรวมการจัดงาน รวมถึงต้องอำนวยความสะดวกและดูแลรับรองผู้ร่วมงานและสื่ อมวลชนให้มี
เหมาะสม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดระยะเวลาดำเนินการจัดงาน
๔.๔.๑๐ จัดหาสื่อสิ่งของประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อใช้ในกิจกรรมช่วงต่าง ๆ ของการจัด
งาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชิ้น โดยนำเสนอรูปแบบและรายละเอียดให้ สพธอ. พิจารณาก่อนดำเนินการ
๔.๔.๑๑ จัดให้มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพวิดีโอ ในดำเนินการจัดกิจกรรม เช่น บรรยากาศ
การจัดกิจกรรม การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยบันทึกภาพนิ่งให้อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และ
ภาพวิดีโอให้ทำการตัดต่อสรุปผลการจัดกิจกรรม ความยาวไม่ เกิน ๓ นาที จำนวน ๑ เรื่อง ทั้งนี้ให้นำเสนอ
รูปแบบการตัดต่อสรุปผลการจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้ สพธอ. พิจารณาก่อนดำเนินการ พร้อมส่งมอบไฟล์
ภาพนิ่งและไฟล์ภาพวิดีโอที่ตัดต่อสรุปผลการจัดกิจกรรมและไฟล์วิดีโอต้นฉบับให้ สพธอ. ภายหลังเสร็จสิ้นการ
จัดกิจกรรม
๔.๔.๑๒ กรณีการจัดงานหรือกิจกรรมที่จะต้องมีการพบกันระหว่างบุคคล ผู้รับจ้างจะต้อง
จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเหมาะสม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ทั้งนี้ การดำเนินงานต้องเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ร ะบา ด
ของโรคโควิด-19
๔.๕ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม
หรือบริการที่จะมีส่วนในการส่งเสริม ผลักดันและสร้างประโยชน์ สนับสนุนธุรกิจหรือบริการ ตามแผนกลยุทธ์
การสื่อสารเรื่อง Digital ID ในข้อ ๔.๑ ในรูปแบบของการประกวดแข่งขันแบบทีม โดยจะต้องดำเนินการจัด
กิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๑ ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีรายละเอียดดังนี้

๔.๕.๑ นำเสนอแผนการดำเนินงาน รูปแบบและรายละเอียดของการจัดกิจกรรมการประกวด
แข่งขันที่ชัดเจน รวมถึงนำเสนองานออกแบบ Visual Art ที่ใช้เป็นองค์ประกอบในการจัด กิจกรรมและการ
สื่อสารให้ สพธอ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ
๖
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๔.๕.๒ บริหารจัดการเชิญผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน การจัดเก็บข้อมูล ผู้เข้าร่วมแข่งขัน การ
กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน โดยให้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่เกิน
๒๐ ทีม รวมถึงจัดเตรียมช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ทเี่ ข้าร่วมแข่งขันและผู้ที่สนใจ เพื่อใช้เป็นช่องทางชี้แจง
ข้อมูล รายละเอียดของกิจกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการติดต่อประสานในช่องทางนี้ ตลอดระยะเวลา
การดำเนินการจัดกิจกรรม โดยนำเสนอรายละเอียดทั้งหมดให้ สพธอ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ

่านเ

๔.๕.๓ จัดการประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบออนไลน์
เพื่อรับทราบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกวดแข่งขัน โดยให้มีการประชุม
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน ก่อนวันประกวดแข่งขัน

แพร
่ผ

๔.๕.๔ จัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัด กิจกรรมประกวดแข่งขัน พร้อมอุปกรณ์ที่เหมาะสม
กับรูปแบบของกิจกรรม เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบเสียง ไมโครโฟน จอมอนิเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต ปลั๊กราง
ป้ายชื่อ เครื่องเขียน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม โดยต้องรองรับการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๒ วัน
๔.๕.๕ จัดเตรียมเวทีสำหรับดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกวดแข่งขัน ให้มี
ความเหมาะสม พร้อมจัดเตรียมระบบต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น ระบบเสียง ระบบไฟ ระบบภาพ และอุปกรณ์ต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ให้พร้อมสำหรับการดำเนินกิจกรรม

เอก
สาร

เผย

๔.๕.๖ จัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกวดแข่งขัน ในรูปแบบของการอบรม
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง พร้อมจัดเตรียมเอกสาร
ข้อมูล หรือสื่อประกอบการอบรมในรูป แบบที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ร่ว มกิจกรรม และจัดให้มีกิจกรรมให้
คำปรึกษา (Mentoring) ในเรื่องของการประกวดแข่งขันแก่ผู้เข้าแข่งขันทุกทีม โดยจะต้องบริหารจัดการใน
การเข้ารับคำปรึกษาของผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๔.๕.๗ จัดหาวิทยากรสำหรับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และผู้ให้คำปรึกษา
(Mentor) สำหรับกิจกรรมให้คำปรึกษา (Mentoring) ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ
ประกวดแข่งขัน เพื่อให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการและให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าแข่งขันอย่างเหมาะสม โดย
เสนอรายละเอียดของวิทยากรและผู้ให้คำปรึกษาให้ สพธอ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการจัดหา
๔.๕.๘ จัดหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
การประกวดแข่งขัน จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ เข้าร่ว มแข่งขัน ให้
คำแนะนำ รวมถึงการตัดสินการประกวดแข่งขัน โดยเสนอรายละเอียดของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้
สพธอ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการจัดหา
๔.๕.๙ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประสานงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและรับรองวิทยากร ผู้ให้
คำปรึกษา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขัน ตลอดระยะเวลาการจัด
กิจกรรม ทั้งนี้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๔.๕.๑๐ จัดหาผู้ดำเนินรายการ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันให้เป็นไปด้วย
ความเรีย บร้อย ตลอดการจัดกิ จ กรรม จำนวน ๒ คน โดยเสนอรายละเอียดผู้ดำเนินรายการให้ สพธอ.
พิจารณาก่อนดำเนินการจัดหา
๔.๕.๑๑ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประสานงานและบริหารจัดการภาพรวมกิจกรรมทั้งหมด ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกขั้นตอน ตลอดการจัดกิจกรรม
๗
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๔.๕.๑๒ จัดเตรียมรางวัลสำหรับทีมผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลในรอบตัดสินให้เหมาะสม
โดยนำเสนอรายละเอียดของรางวัลที่จัดเตรียมให้ สพธอ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ

๔.๕.๑๓ จัดเตรียมโล่รางวัลสำหรับทีมผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลในรอบตัดสินให้เหมาะสม
และประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน โดยนำเสนอรูปแบบและรายละเอียดให้ สพธอ. พิจารณา
เห็นชอบก่อนดำเนินการ

่านเ

๔.๕.๑๔ เชิญผู้เข้าร่วมงานในกิจกรรมประกวดแข่งขัน รอบตัดสิน ทั้งในกลุ่มภาครัฐ ภาค
ธุรกิจกลุ่มต่าง ๆ หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน รวมถึงผู้ที่
สนใจและสื่อมวลชน จำนวนไม่น้อยกว่า ๗๐ คน โดยจัดเตรียมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและรับรอง
ผู้ร่วมงานอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ให้เสนอรายชื่อการเชิญผู้ร่วมงานให้ สพธอ. พิจารณาเห็ นชอบก่อนดำเนินการ
เชิญ และบริหารจัดการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานและจัดทำข้อมูลผู้เข้าร่วมงานเมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม

แพร
่ผ

๔.๕.๑๕ เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขัน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ สื่อ โดย
นำเสนอรายชื่อสื่อมวลชนให้ สพธอ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการเชิญ

เผย

๔.๕.๑๖ จัดทำปฏิทินข่าวและเนื้อหาข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานไปยังสื่อต่างๆ ก่อน
การจัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน โดยนำเสนอให้ สพธอ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ และในช่วงวันจัด
กิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมจะต้องมีข่าวหรือบทความ นำเสนอไม่น้อยกว่า ๑๕ สื่อ

เอก
สาร

๔.๕.๑๗ จัดให้มีการถ่ายทอดสดภาพและเสียงของกิจกรรมประกวดแข่งขันรอบตัดสิน
ผ่ า นช่ อ งทาง Social Media พร้ อ มเจ้ า หน้ า ที ่ ค วบคุ ม การถ่ า ยทอดสดภาพและเสี ย งให้ เ ป็ น ไปด้ ว ย
ความเรียบร้อย
๔.๕.๑๘ จัดหาเจ้าหน้าที่ในการบันทึกเพื่อสรุปสาระสำคัญของงานในแต่ละวันในรูปแบบ Key
takeaway เพื่อการสรุปผลเป็นรายงาน และบทความสำหรับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์
๔.๕.๑๙ จัดให้มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพวิ ดีโอ ในดำเนินการจัดกิจกรรม เช่น บรรยากาศ
การจัดกิจกรรม การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยบันทึกภาพนิ่งให้อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และ
ภาพวิดีโอให้ทำการตัดต่อสรุป ผลการจัดกิจกรรม ความยาวไม่ น้อยกว่า ๓ นาที จำนวน ๑ เรื่อง ทั้งนี้ให้
นำเสนอรูปแบบการตัดต่อสรุปผลการจัดกิจกรรมดังกล่าว ให้ สพธอ. พิจารณาก่อนดำเนินการ พร้อมส่งมอบ
ไฟล์ภาพนิ่งและไฟล์ภาพวิดีโอที่ตัดต่อสรุปผลการจัดกิจกรรมและไฟล์วิ ดีโอต้นฉบับให้ สพธอ. ภายหลังเสร็จ
สิ้นการจัดกิจกรรม
๔.๕.๒๐ กรณี ก ารจั ด งานหรื อ กิ จ กรรมที ่ จ ะต้ อ งมี ก ารพบกั น ระหว่ า งบุ ค คล ผู ้ ร ั บ จ้ า ง
จะต้องจัดเตรีย มอุป กรณ์เ ครื่ องตรวจวั ดอุ ณหภูม ิและเจลแอลกอฮอล์ ที่มี ความเหมาะสม หรืออุปกรณ์
ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจคั ด กรองเบื ้ อ งต้ น ทั ้ ง นี ้ การดำเนิ น งานต้ อ งเป็ น ไปตามมาตรการการป้ อ งกั น
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
๔.๖ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานสรุปข้อมูลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทั้งหมด ที่ตอบวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยมีการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย กลยุทธ์ความร่วมมือในการผลักดันโครงการ
ผลลัพธ์จากกลยุทธ์การสื่อสารที่เกิดขึ้น ผลงานหรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายในการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขัน
รวมถึงโอกาสและแนวทางพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยนำเสนอรูปแบบและ
๘
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เนื้อหาของรายงานให้ สพธอ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ เพื่อประโยชน์ในการนำเนื้อหามาใช้ในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป
๕. วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านถ้วน)
ราคากลาง เป็นจำนวนเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านถ้วน)
๖. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน (สองร้อยเจ็ดสิบ) นับถัดจากวันลงนาม

่านเ

ในสัญญาจ้าง
๗. สิ่งส่งมอบและกำหนดเวลาการส่งมอบ

แพร
่ผ

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามขอบเขตงานข้อ ๔ โดยส่งมอบงานเป็น ๔ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ ดำเนินงานและส่งมอบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามขอบเขตของงานในข้อ ๔.๑ ใน
รูปแบบเอกสารจำนวน ๒ ชุด และบันทึกเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ลงในแฟลชไดร์ฟ (Flash Drive) จำนวน ๑ ชุด
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

เผย

งวดที่ ๒ ดำเนินงานและส่งมอบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามขอบเขตของงานในข้อ ๔.๒
และ ๔.๔ ในรูปแบบเอกสารจำนวน ๒ ชุด และบันทึกไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ลงในเอ็กซ์เทอร์นอลฮาร์ดดิส ก์
(External Hard Disk) จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

เอก
สาร

งวดที่ ๓ ดำเนินงานและส่งมอบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามขอบเขตของงานในข้อ ๔.๕
ในรูปแบบ เอกสารจำนวน ๒ ชุด และบันทึกไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ลงในเอ็กซ์เทอร์นอลฮาร์ดดิสก์ (External
Hard Disk) จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๔ ดำเนินงานและส่งมอบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามขอบเขตของงานในข้อ ๔.๓
และส่งมอบงานตามขอบเขตของงานในข้อ ๔.๖ ในรูปแบบเอกสารจำนวน ๒ ชุด และบันทึกไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ลงในเอ็กซ์เทอร์นอลฮาร์ดดิสก์ (External Hard Disk) จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาจ้าง
๘. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

สพธอ. จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง โดยแบ่งเป็น ๔ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ จำนวนร้อยละ ๑๕ ของวงเงินการจ้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานและส่ง
มอบงานตามสิ่งส่งส่งมอบข้อ ๗ งวดที่ ๑ และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ ๒ จำนวนร้อยละ ๓๐ ของวงเงินการจ้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานและส่ง
มอบงานตามสิ่งส่งมอบข้อ ๗ งวดที่ ๒ และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ ๓ จำนวนร้อยละ ๓๐ ของวงเงินการจ้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานและส่ง
มอบงานตามสิ่งส่งมอบข้อ ๗ งวดที่ ๓ และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ ๔ จำนวนร้อยละ ๒๕ ของวงเงินการจ้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานและส่ง
มอบงานตามสิ่งส่งมอบข้อ ๗ งวดที่ ๔ และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
๙
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ว็บไ
ซต์

๙. อัตราค่าปรับ
เมื่อครบกำหนดส่งมอบงานตามที่กำหนด ถ้าผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานจ้าง หรือส่งมอบล่าช้า หรือ
ส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน หรือไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้แก่ สพธอ. ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ
ให้ สพธอ. เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ (๐.๑๐ %) ของราคางานจ้าง
แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาจนถึง
วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างให้แก่ สพธอ. จนถูกต้องครบถ้วน

เอก
สาร

เผย

แพร
่ผ

่านเ

๑๐. การรักษาความลับ
๑๐.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผู้รับจ้างได้รับจาก
สพธอ. และข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้รับจ้างได้จัดทำขึ้นเนื่องจากการดำเนินงานตามสัญญานี้อย่างเป็นความลับของ
สพธอ. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ข้อมูลที่เป็นความลับ” โดยผู้รับจ้างต้องหามาตรการในการจัดเก็บข้อมูล
ที่เป็นความลับให้มิดชิด รวมทั้งไม่เปิดเผย หรือเผยแพร่ หรือกระทำด้วยวิธีการใดให้บุคคลอื่นใดที่มิใช่คู่สัญญา
ภายใต้สัญญานี้ หรือมิใช่บุคคลที่ สพธอ. ได้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะรับทราบข้อ มูล
ที่เป็นความลับภายใต้สัญญานี้ ได้ทราบถึงข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างที่ต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น และผู้รับจ้าง
จะต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวได้ผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรักษาข้อมูลที่เป็นความ ลับ
เช่นว่านั้นด้วย
๑๐.๒ หากผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามข้อ ๑๐.๑ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อ สพธอ. หรือบุคคลอื่น
ที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่เป็นความลับนั้นในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการที่ข้อมูลที่เป็นความลับ
ดังกล่าว ได้ถูกเปิดเผยไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และ สพธอ. มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที
๑๐.๓ ผู้รับจ้างจะยังคงต้องผูกพันตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการรั กษาข้อมูลที่เป็นความลับตามข้อ
๑๐.๑ ต่อไป ตราบที่ข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวยังคงเป็นความลับอยู่ แม้ว่าการจ้างตามสัญญานี้ได้สิ้นสุดลง
แล้วไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณา
ใช้เ กณฑ์ร าคาและเกณฑ์ค ุณ ภาพประกอบกัน โดย สพธอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา
คัดเลือกโดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุด ดังนี้
๑๑.๑ ราคา ให้น้ำหนักร้อยละ ๒๐
๑๑.๒ ผลงานที่ผ่านมา หรือความน่าเชื่อถือของผู้เสนอราคา ให้น้ำหนักร้อยละ ๓๕
๑๑.๓ แผนการปฏิบัติงาน หรือการตอบตามวัตถุประสงค์ของการดำเนิน โครงการ ให้น้ำหนัก
ร้อยละ ๔๐
๑๑.๔ ข้อเสนออื่น ๆ ที่ส่งเสริมวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้น้ำหนักร้อยละ ๕
การพิจารณาข้อเสนอตามขอบเขตของงาน ผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ จะต้องได้รับคะแนน
รวมไม่น้อยกว่า ๘๐ (แปดสิบ) คะแนน จากคะแนนรวม ๑๐๐ (หนึ่งร้อย) คะแนน ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
ดังนี้

๑๐
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เกณฑ์ราคา
ความน่าเชื่อถือของผู้เสนอราคา

๒๐
๓๕

๒.๑ ประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบ
เดียวกันกับขอบเขตงานของโครงการ ประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้
(๑) การทำผลสำรวจในส่วนของผู้ใช้บริการและผู้
ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ตาม
กระบวนการขั้นตอนการทำสำรวจ และวัตถุประสงค์
ของโครงการ
(๒) การจัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
หรือองค์กรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงาน
(๓) การจัดกิจกรรมสื่อสาร สร้างการรับรู้ในวงกว้าง
ผ่านกิจกรรมหรือ Campaign ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงาน
(๔) การจัดกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือบริการ ที่จะมีส่วนส่งเสริม สร้าง
ประโยชน์ และสนับสนุนธุรกิจหรือบริการ ผ่าน
รูปแบบการประกวดแข่งขัน

๑๕

คะแนนต่อ
ข้อ
(๑๐๐)

คะแนน
รวม
(๑๐๐)

ว็บไ
ซต์

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

เอก
สาร

เผย

แพร
่ผ

๑
๒

รายละเอียด

่านเ

ลำดับ

เกณฑ์คะแนน
- นำเสนอตรงกับรายละเอียดข้อ (๑) ได้ ๔๐ คะแนน
- นำเสนอตรงกับรายละเอียดข้อ (๑) และ (๒) ได้ ๖๐ คะแนน
- นำเสนอตรงกับรายละเอียดข้อ (๑) (๒) และ (๓) ได้ ๘๐
คะแนน
- นำเสนอตรงกับรายละเอียดข้อ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ได้
๑๐๐ คะแนน

๒.๒ ความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ประกอบด้วย
รายละเอียดดังนี้
(๑) รูปแบบการสื่อสารผ่าน Key Message ที่ผ่านมา
(๒) รูปแบบ ประเภทและจำนวนผู้ติดตามของสื่อที่
เลือกใช้
(๓) การวัดความสำเร็จในการดำเนินงาน

๑๑

๑๕
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รายละเอียด

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

เกณฑ์คะแนน
- นำเสนอตรงกับรายละเอียดข้อ (๑) ได้ ๖๐ คะแนน
- นำเสนอตรงกับรายละเอียดข้อ (๑) และ (๒) ได้ ๘๐ คะแนน
- นำเสนอตรงกับรายละเอียดข้อ (๑) (๒) และ (๓) ได้ ๑๐๐
คะแนน

่านเ

๕

คะแนน
รวม
(๑๐๐)

๔๐
๒๐

เผย

แพร
่ผ

๓

๒.๓ ความเชี่ยวชาญของคณะทำงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ
แผนการดำเนินโครงการ
๓.๑ รายละเอียดการดำเนินงานที่สำคัญตามแผนการ
ดำเนินโครงการ ประกอบด้วย
(๑) การนำเสนอกระบวนการในการสำรวจ
ความต้องการ (Demand and Supply)
(๒) รูปแบบการสร้างแรงกระเพื่อมทางสังคม
(๓) กลุ่มเป้าหมายภายใต้โจทย์การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการนำ Digital ID ไปใช้งานภายใต้
บริบทของประเทศไทย

คะแนนต่อ
ข้อ
(๑๐๐)

ว็บไ
ซต์

ลำดับ

เอก
สาร

เกณฑ์คะแนน
- นำเสนอตรงกับรายละเอียดข้อ (๑) ได้ ๖๐ คะแนน
- นำเสนอตรงกับรายละเอียดข้อ (๑) และ (๒) ได้ ๘๐ คะแนน
- นำเสนอตรงกับรายละเอียดข้อ (๑) (๒) และ (๓) ได้ ๑๐๐
คะแนน

๔

๑๒

๓.๒ รูปแบบของกิจกรรมหรือ Campaign
และการประชาสัมพันธ์
๓.๓ ผลลัพธ์และผลผลิตที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
ข้อเสนออื่น ๆ
เช่น เสนอเครือข่ายการดำเนินงาน (Partner)
ช่องทางประชาสัมพันธ์อื่น ๆ นอกเหนือจากขอบเขต
งานจ้าง การผลักดันให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วม
(Engagement) ที่เพิ่มมากขึ้น้นจากขอบเขตงานจ้าง
แนวทางอื่น ๆ ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
คะแนนรวมทั้งหมด

๑๐
๑๐
๕

๑๐๐
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หมายเหตุ
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ว็บไ
ซต์

๑. คะแนนที่ผู้เสนอราคาได้รับ = (คะแนน*น้ำหนัก) / ๑๐๐
๒. ประเมินคะแนนจากราคาที่เสนอ = ๑๐๐ - ((ผลต่างราคาของผู้เสนอ กับ ราคาผู้เสนอราคา
ต่ำสุด / ราคาผู้เสนอราคาต่ำสุด)* ๑๐๐)
ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาให้กับ
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาและนำเสนอ Presentation ไม่เกิน ๔๕ (สี่สิบห้า) นาที
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า
(อาคารบี) ชั้น ๒๐ - ๒๒ เลขที่ ๓๓/๔ ถนนพระราม ๙ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ ๑๐๓๑๐
หรือนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ เพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ
พิจารณาผล

เอก
สาร

เผย

๑๒. การสงวนสิทธิ์
สพธอ. ขอสงวนสิทธิ์ดังนี้
๑๒.๑ ไม่ดำเนิน การคัดเลือ กผู้เสนอราคารายใด ๆ หากพิจารณาแล้ว เห็นว่าข้ อเสนอโครงการ
ของผู้เสนอราคาทั้งหมดยังไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือได้รับคะแนนรวม
ต่ำกว่า ๘๐ (แปดสิบ) คะแนน
๑๒.๒ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะไม่สามารถนำส่งตัวแทน ผู้สมัครเข้าประกวด หรือผู้แข่งขัน
ที ่ ม ี ค วามเกี ่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยงานของผู ้ เ สนอราคาที ่ ไ ด้ ร ั บ การคั ด เลื อ ก ทั ้ ง ที่ เ ป็ น พนั ก งานของบริ ษั ท
เป็ น ผู ้ เ กี ่ ย วข้ อ งกับ ผู้ ก ำหนดกติ ก าในการแข่ง ขั น หรื อ เป็ น ผู ้ เกี ่ ย วข้ อ งกั บกรรมการตั ดสิน ในกิ จ กรรม
การประกวดการแข่งขันในข้อ ๔.๕

๑๓

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

เรียน

.....................................................................................................
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ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
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๑. ข้ าพ เจ้ า...............................................................ส านั ก งาน ให ญ่ ตั้ งอ ยู่ เล ข ที่
.............................................ถนน.................................................ตาบล/แขวง............................................
อาเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์..................................................
โดย.....................................ผู้ ล งนามข้ า งท้ า ยนี้ (ในกรณี ผู้ รั บ จ้ า งเป็ น บุ ค คลธรรมดาให้ ใ ช้ ข้ อ ความว่ า
ข้าพเจ้า.........................................................................................อยู่บ้านเลขที่..............................................
ถ น น ...............................................ต าบ ล /แ ข ว ง...........................................อ าเภ อ /เข ต
.............................................จั งหวัด...................................................ผู้ถือบัตรประจาตัวประชาชน เลขที่
............................................โทรศัพท์.....................................) โดย.....................................ได้พิจารณาเงื่อนไข
ต่างๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่.................................โดยตลอด
และยอมรั บ ข้ อ ก าหนดและเงื่ อ นไขนั้ น แล้ ว รวมทั้ ง รั บ รองว่ า ข้ า พเจ้ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว น
ตามที่กาหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ
๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทางานจ้าง.........................................ตามข้อกาหนดเงื่อนไขรายละเอียด
แห่ ง เอกสารประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตามราคาดั ง ที่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ นใบเสนอราคานี้ เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
............................... บาท (........................................) ซึ่ งได้ รวมภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม ตลอดจนภาษี อากรอื่ น ๆ
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
๓. ข้ า พเจ้ า จะยื น ค าเสนอราคานี้ เ ป็ น ระยะเวลา........................วั น ตั้ ง แต่ วั น ยื่ น ข้ อ เสนอ
และ .........................1 อาจรับคาเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลา
ที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ ..........................1 ร้องขอ
4. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กาหนดไว้
5. ในกรณี ที่ ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ การพิ จ ารณ าให้ เ ป็ น ผู้ ช นะการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
5.๑ ทาสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ตามที่สานักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว กับ .......................... 1 ภายใน.............วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับหนังสือให้ไปทาสัญญา
5.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ .......................1 ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจานวนร้อยละ....................ของราคาตามสัญญา
ที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้าพเจ้ าไม่ปฏิบั ติให้ ครบถ้วนตามที่ระบุในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าว
ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่............................... 1 และ...............................1 มีสิทธิจะให้
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไ ด้ หรือ............................... 1อาจดาเนินการ
จัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้
6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ........................... 1 ไม่มีความผูกพันที่จะรับคาเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ
รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้
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7. เพื่อ เป็ น ประกัน ในการปฏิ บัติ โดยถู กต้อง ตามที่ ได้ทาความเข้าใจและผู กพั นแห่ งคาเสนอนี้
ข้าพเจ้ าขอมอบ........................เพื่ อเป็ นหลั กประกันการเสนอราคา เป็ นจานวนเงิน..........................บาท
(...................................) มาพร้อมนี้
8. ข้ า พเจ้ า ได้ ต รวจทานตั ว เลขและตรวจสอบเอกสารต่ า งๆ ที่ ได้ ยื่ น พร้ อ มใบเสนอราคานี้
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า ............................1 ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น
9. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอ
ในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ..............................

ให้ระบุชื่อย่อของหน่วยงานของรัฐที่ดาเนินการจัดจ้าง เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น

เผย
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สัญญาเลขที่………….…… (1)...........……..……...
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ………….……..………………………………………………………………………….......
ตำบล/แขวง…………………..………………….………………. อำเภอ/เขต……………………….….……………………………...
จั ง หวั ด …….…………………………….………….เมื่ อ วั น ที่ ……….……… เดื อ น …………………….. พ.ศ. ……....………
ระหว่ าง……………………………………………………………… (2) ………………………………………………………………………..
โดย………...…………….…………………………….…………… (3) ………..…………………………………………..…………………ซึ่ง
ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ…………….…………..…… (4 ก) …………..…………………….ซึ่ง
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ……………………………………………………………………………………….………….……..มี
สำนั กงานใหญ่อยู่เลขที่ ……………......……ถนน……………….……………..ตำบล/แขวง…….……….…..……….…....
อำเภอ/เขต………………….…..…….จังหวัด………..…………………..….โดย………….…………………………………..……...
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ……………
ลงวันที่………………………………..… (5)(และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ……………….……..) แนบท้ายสัญญานี้
(6)(ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ …………………..….… (4 ข) …………………….....
อยู่บ้านเลขที่ …………….….…..….ถนน…………………..……..…...……ตำบล/แขวง ……..………………….….………….
อำเภอ/เขต…………………….………….…..จังหวัด…………...…..………….……...……. ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน
เลขที่................................ ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้ ) ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน….………….…… (7) ………...…..………
ณ …..……………................. ตำบล/แขวง….…………………………….…….. อำเภอ/เขต …………..…………..………
จังหวัด……………………….……….….. ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ
ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้
ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
2.1 ผนวก 1.………..….(รายละเอียดงานจ้าง)…….…….. จำนวน.…..(…..….….….) หน้า
2.2 ผนวก 2……….…....(ใบเสนอราคา)…………….…...... จำนวน……(………….….) หน้า
…………..……………ฯลฯ……………..………….
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉั ย
ของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย
หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
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ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น…………….…...….. (8) ..………..………
เป็นจำนวนเงิน…………….... บาท (……………..………….) ซึ่งเท่ากับร้อยละ………(9)…..…(…………..………...) ของ
ราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
(10)กรณี ผู้ รั บ จ้ างใช้ ห นั งสื อ ค้ำประกั น มาเป็ น หลั ก ประกัน การปฏิ บั ติ ตามสั ญ ญา
หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรั พย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด
หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ
การค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี
ผู้รั บ จ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็ น เหตุให้ ระยะเวลาแล้ วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับ ผิดในความชำรุด
บกพร่ อ งตามสั ญ ญาเปลี่ ย นแปลงไป ไม่ ว่ า จะเกิ ด ขึ้ น คราวใด ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งหาหลั ก ประกั น ใหม่ ห รื อ
หลั ก ประกั น เพิ่ ม เติ ม ให้ มี จ ำนวนครบถ้ ว นตามวรรคหนึ่ ง มามอบให้ แ ก่ ผู้ ว่ า จ้ า งภายใน... ............
(……………………..….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หลักประกัน ที่ผู้รับจ้ างนำมามอบไว้ ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มี
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
(11)(ก) สำหรับการจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างเป็นงวด
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน……………………..บาท
(……………………………..…) ซึ่ งได้ ร วมภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม จำนวน…………………บาท (......................................)
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน………………………...บาท (…………………………………...………….)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……………………………………ให้แล้วเสร็จภายใน…………………………………………………..
งวดที่ 2 เป็ น จำนวนเงิน …….………………...บาท (…………………………………...………….)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…………………………..…..……ให้แล้วเสร็จภายใน……………………………………………
..............................................ฯลฯ.............................................
งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน……………..………....บาท (…………………………………...….…..)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ 11
ไว้โดยครบถ้วนแล้ว
(12)(ข) สำหรับการจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้างครั้งเดียว
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน……………………..บาท
(……………………………..…) ซึ่ งได้ ร วมภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม จำนวน…………………บาท (......................................)
ตลอดจนภาษีอ ากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ ายทั้ งปวงด้ว ยแล้ ว เมื่อผู้ รับ จ้างได้ ป ฏิ บั ติงานทั้งหมดให้ แล้ วเสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ 11 ไว้โดยครบถ้วนแล้ว
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(13)การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่ งสัญญานี้ ผู้ ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้ รั บ จ้ าง ชื่อธนาคาร………..………….……….สาขา……………..…….…..ชื่อบัญ ชี ……………….……………………
เลขที่ บั ญ ชี ……………………………ทั้งนี้ ผู้ รับจ้างตกลงเป็น ผู้ รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด
เกี่ย วกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้ มีการหั กเงินดังกล่าว
จากจำนวนเงิ น โอนในงวดนั้ น ๆ (ความในวรรคนี้ ใ ช้ ส ำหรั บ กรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จะจ่ า ยเงิ น ตรง
ให้ แ ก่ ผู้ รั บ จ้ า ง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารของผู้ รั บ จ้ า ง
ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

เอก
สาร
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(14)ข้อ 5 เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน…………..…..…บาท
(………………..….…) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……....…(……….…………....) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 4
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงิน
ค่าจ้ างล่ ว งหน้ า เป็ น ...................... (หนั งสื อค้ ำประกั น หรือ หนั งสื อ ค้ ำประกั น อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องธนาคาร
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย) ………………....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับ จ้ างจะต้องออกใบเสร็จ รับ เงิน ค่าจ้ างล่ วงหน้าตามแบบที่ผู้ ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้ รับจ้างตกลงที่จะ
กระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้
5.1 ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น ผู้ว่าจ้าง
อาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
ได้ทันที
5.2 เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า
เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ 5.1 ภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หากผู้ รับจ้ างไม่อาจแสดงหลั กฐานดังกล่ าวภายในกำหนด 15 (สิ บห้ า) วัน ผู้ ว่าจ้างอาจเรียกเงิน ค่าจ้าง
ล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที
5.3 ในการจ่ ายเงิน ค่ าจ้ างให้ แ ก่ ผู้ รั บ จ้ างตามข้ อ 4 ผู้ ว่า จ้ างจะหั ก คื น เงิน ค่ า จ้ า ง
ล่วงหน้าในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า ไว้จำนวนร้อยละ .............(...........) ของจำนวนเงิน
ค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว
ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด
5.4 เงิน จำนวนใดๆ ก็ ต ามที่ ผู้ รั บ จ้ างจะต้ อ งจ่ ายให้ แ ก่ ผู้ ว่าจ้ า งเพื่ อ ชำระหนี้ ห รื อ
เพื่ อ ชดใช้ ค วามรั บ ผิ ด ต่ า งๆ ตามสั ญ ญา ผู้ ว่ าจ้ างจะหั ก เอาจากเงิน ค่ า จ้ างงวดที่ จ ะจ่ ายให้ แ ก่ ผู้ รั บ จ้ า ง
ก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า
5.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่
ผู้ รั บ จ้ างจะได้ รั บ หลั งจากหั ก ชดใช้ในกรณี อื่ น แล้ ว ผู้ รับ จ้างจะต้ องจ่ายคืน เงิน จำนวนที่ เหลื อนั้ น ให้ แ ก่
ผู้ว่าจ้างภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
5.6 ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงิน
ค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 5.3
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ข้อ 6 กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับ จ้า งต้อ งเริ่ ม ทำงานที่รับ จ้ า งภายในวัน ที่ … .... เดือ น……………… พ.ศ. ……….
และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ….... เดือ น …………. พ.ศ. …...…. ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือ
ทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่ส ามารถทำงานให้ แล้ ว เสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้ เชื่อได้ว่า
ผู้รับ จ้ างไม่ส ามารถทำงานให้ แล้ วเสร็จ ภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้ว เสร็จล่ าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา
หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ ล้มละลาย หรือ
เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิ
จ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิ
ของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก
ความรับผิดตามสัญญา

เอก
สาร

เผย

แพร
่ผ

(15)ข้อ 7 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่
ในกรณี ที่ มี ก ารบอกเลิ ก สั ญ ญาตามข้ อ 6 หากมี เหตุ ช ำรุด บกพร่อ งหรื อ เสี ย หายเกิ ด ขึ้ น จากการจ้ า งนี้
ภายในกำหนด.....(16)…..….(……..…..) ปี …….…(……....….) เดือน นับ ถัดจากวันที่ ได้รับ มอบงานดังกล่ าว
ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง
หรื อ ทำไว้ ไม่ เรี ย บร้ อ ย หรื อ ทำไม่ ถู ก ต้ อ งตามมาตรฐานแห่ งหลั ก วิช า ผู้ รับ จ้ างจะต้ อ งรีบ ทำการแก้ ไข
ให้เป็ น ที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการ
ดังกล่าวภายในกำหนด……...(………..……) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการ
แก้ ไ ขให้ ถู ก ต้ อ งเรี ย บร้ อ ยภายในเวลาที่ ผู้ ว่ า จ้ า งกำหนด ให้ ผู้ ว่ า จ้ า งมี สิ ท ธิ ที่ จ ะทำการนั้ น เอง
หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจ
รอให้ ผู้ รับ จ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ ว่าจ้างมีสิท ธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุช ำรุด
บกพร่ องหรือ เสี ย หายนั้ น เอง หรื อจ้ างผู้ อื่ นให้ ซ่ อมแซมความชำรุด บกพร่อ งหรือเสี ยหาย โดยผู้ รับ จ้าง
ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง
หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้ จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้
ข้อ 8 การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง
เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บ างส่วนที่ได้รับ อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาต
ให้ จ้ างช่วงงานแต่บ างส่ว นดังกล่ าวนั้ น ไม่เป็นเหตุให้ ผู้ รับจ้างหลุ ดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่
ตามสั ญ ญานี้ และผู้ รั บ จ้ างจะยั งคงต้ อ งรับ ผิ ดในความผิ ด และความประมาทเลิ น เล่ อ ของผู้ รับ จ้ างช่ ว ง
หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ
กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระ
ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็ นจำนวนเงิน ในอัตราร้อยละ........(17)….....(.........................) ของวงเงินของงาน
ที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
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ข้อ 9 ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รั บ จ้ างจะต้องรั บผิ ดต่ออุบัติ เหตุ ความเสี ยหาย หรือภยันตรายใดๆ อัน เกิดจาก
การปฏิ บั ติงานของผู้ รับ จ้ าง และจะต้องรับผิ ดต่อความเสี ยหายจากการกระทำของลู กจ้างหรือตัวแทน
ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)
ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย
ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่
ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง
เมื่ อ ผู้ ว่าจ้ างได้ รั บ มอบงานครั้ ง สุ ดท้ าย ซึ่งหลั งจากนั้ นผู้ รับจ้างคงต้ องรับผิ ดเพี ยงในกรณี ชำรุดบกพร่อง
หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 7 เท่านั้น
ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งรั บ ผิ ด ต่ อ บุ ค คลภายนอกในความเสี ย หายใดๆ อั น เกิ ด จาก
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้
หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้ างจะต้อง
ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

เอก
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ข้อ 10 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา
ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้ รับ จ้างไม่จ่ ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่ น ใดแก่ลู กจ้างดังกล่ าวในวรรคหนึ่ ง
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า
ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว
ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งจั ด ให้ มี ป ระกั น ภั ย สำหรั บ ลู ก จ้ า งทุ ก คนที่ จ้ า งมาทำงาน โดยให้
ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหม
ทดแทนได้ ต ามกฎหมาย ซึ่ งเกิ ด จากอุ บั ติ เหตุ ห รื อ ภยั น ตรายใดๆ ต่ อ ลู ก จ้ า งหรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ ผู้ รั บ จ้ า ง
หรือผู้ รั บ จ้ างช่ว งจ้ างมาทำงาน ผู้ รับ จ้างจะต้องส่ งมอบกรมธรรม์ประกัน ภัยดังกล่ าวพร้อมทั้งหลั กฐาน
การชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง
ข้อ 11 การตรวจรับงานจ้าง
เมื่อผู้ ว่าจ้างได้ ตรวจรับงานจ้างที่ส่ งมอบและเห็ นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสั ญญาแล้ ว
ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงิ น
ค่างานจ้างนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา
ผู้ ว่ า จ้ า งทรงไว้ ซึ่ งสิ ทธิ ที่ จะไม่ รั บ งานจ้ างนั้ น ในกรณี เช่ นว่ านี้ ผู้ รั บจ้ างต้ องทำการแก้ ไขให้ ถู ก ต้ อ งตาม
สัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุ
ขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้
(18)ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับงานจ้าง
เฉพาะส่ ว นนั้ น ก็ ได้ (ความในวรรคสามนี้ จะไม่ ก ำหนดไว้ ใ นกรณี ที่ ผู้ ว่ า จ้ า งต้ อ งการงานจ้ า งทั้ ง หมด
ในคราวเดี ย วกั น หรื อ งานจ้ า งที่ ป ระกอบเป็ น ชุ ด หรื อ หน่ ว ย ถ้ า ขาดส่ ว นประกอบอย่ า งหนึ่ งอย่ า งใด
ไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์)
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ข้อ 12 รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน
ผู้ รั บ จ้ า งรั บ รองว่ า ได้ ต รวจสอบและทำความเข้ า ใจในรายละเอี ย ดของงานจ้ า ง
โดยถี่ ถ้ ว นแล้ ว หากปรากฏว่า รายละเอี ย ดของงานจ้ างนั้ น ผิ ด พลาดหรือ คลาดเคลื่ อ นไปจากหลั ก การ
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย
หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

แพร
่ผ

่านเ

ข้อ 13 ค่าปรับ
หากผู้ รั บ จ้ า งไม่ ส ามารถทำงานให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ ก ำหนดไว้ ใ นสั ญ ญา
และผู้ ว่ า จ้ า งยั ง มิ ไ ด้ บ อกเลิ ก สั ญ ญา ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งชำระค่ า ปรั บ ให้ แ ก่ ผู้ ว่ า จ้ า งเป็ น จำนวนเงิ น
วันละ…..(19)…. บาท (……………...) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่
ผู้ ว่ า จ้ า งได้ ข ยายเวลาทำงานให้ จนถึ งวั น ที่ ท ำงานแล้ ว เสร็ จ จริ ง นอกจากนี้ ผู้ รั บ จ้ า งยอมให้ ผู้ ว่ าจ้ า ง
เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการทีผ่ ู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย
ในระหว่ า งที่ ผู้ ว่ า จ้ า งยั ง มิ ไ ด้ บ อกเลิ ก สั ญ ญานั้ น หากผู้ ว่ า จ้ า งเห็ น ว่ า ผู้ รั บ จ้ า ง
จะไม่ ส ามารถปฏิบั ติต ามสั ญ ญาต่อไปได้ ผู้ ว่าจ้างจะใช้สิ ท ธิบ อกเลิ กสั ญ ญาและใช้สิ ท ธิตามข้อ 14 ก็ได้
และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

เอก
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ข้อ 14 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น
ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็ นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็น
จำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ
ตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้
ข้อ 15 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ
ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่ าวให้ แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้น เชิงภายในกำหนด.................(....................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
ที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที
หากค่ า ปรั บ ค่ า เสี ย หาย หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ บั ง คั บ จากเงิ น ค่ า จ้ า งที่ ต้ อ งชำระ
หรือหลักประกัน การปฏิบั ติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่ วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่
จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ..................(......................) วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หากมี เงินค่ าจ้ างตามสั ญญาที่ หั กไว้จ่ายเป็ นค่ าปรับ ค่าเสี ยหาย หรือค่าใช้ จ่ายแล้ ว
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด
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ข้อ 16 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย
หรื อ เกิ ด จากพฤติ ก ารณ์ อัน หนึ่ ง อั น ใดที่ ผู้ รับ จ้ างไม่ ต้ อ งรับ ผิ ด ตามกฎหมาย หรือ เหตุอื่ น ตามที่ ก ำหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง
ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่ งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ
พฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา
ทำงานออกไปภายใน 15 (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ ถือว่าผู้รับจ้างได้ส ละสิทธิ
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่
กรณี เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีห ลั กฐานชัดแจ้ง หรือผู้ ว่าจ้างทราบ
ดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับ หรือ ขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

เอก
สาร

เผย

ข้อ ๑7 การใช้เรือไทย
ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง
หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มี
เรือไทยเดินอยู่และสามารถให้ บ ริการรับขนได้ตามที่รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด
ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายั งประเทศไทย เว้น แต่ จ ะได้ รั บ อนุ ญ าตจากกรมเจ้ าท่ าก่ อ นบรรทุ ก ของนั้ น ลงเรื ออื่ น ที่ มิ ใช่ เรือ ไทย
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่ง
หรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด
ในการส่ งมอบงานตามสั ญ ญาให้ แ ก่ ผู้ ว่า จ้ าง ถ้ างานนั้ น มี สิ่ งของตามวรรคหนึ่ ง
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก
มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย
ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า
ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย
ในกรณี ที่ ผู้ รั บ จ้ า งไม่ ส่ ง มอบหลั ก ฐานอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ดั ง กล่ า วในวรรคสอง
และวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง
มีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
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ว็บไ
ซต์

สั ญ ญ านี้ ท ำขึ้ น เป็ น สองฉบั บ มี ข้ อ ความถู ก ต้ อ งตรงกั น คู่ สั ญ ญาได้ อ่ า นและเข้ า ใจ
ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

่านเ

(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ว่าจ้าง
(……........……...…………………….)

แพร
่ผ

(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้รับจ้าง
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน
(……........……...…………………….)

เอก
สาร

เผย

(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน
(……........……...…………………….)
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แพร
่ผ

่านเ

ว็บไ
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจ้าง
(1) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามลำดับ
(2) ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น
(3) ให้ระบุชื่อและตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบ
อำนาจ เช่น นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรม………………..
(4) ให้ระบุชื่อผู้รับจ้าง
ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและที่อยู่
(5) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(6) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรื อตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(7) ให้ระบุงานที่ต้องการจ้าง
(8) “หลั ก ประกั น ” หมายถึ ง หลั ก ประกั น ที่ ผู้ รั บ จ้ า งนำมามอบไว้ แ ก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
เมื่ อ ลงนามในสั ญ ญา เพื่ อ เป็ น การประกั น ความเสี ย หายที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา
ดังนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ ที่ธนาคารเซ็นสั่ งจ่าย ซึ่งเป็น เช็คหรือดราฟท์ ลงวันที่ที่ใช้เช็ค
หรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด โดยอาจกำหนดเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้
(4) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิ จ การเงิ น ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ย์ แ ละประกอบธุ ร กิ จ ค้ ำ ประกั น ตามประกาศของธนาคาร
แห่ งประเทศไทย ตามรายชื่ อ บริ ษั ท เงิน ทุ น ที่ ธ นาคารแห่ งประเทศไทยแจ้งเวีย นให้ ท ราบ โดยอนุ โ ลม
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(9) ให้กำหนดจำนวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 168
(10) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(11) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(12) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(13) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(14) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
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สาร

เผย

แพร
่ผ

่านเ

ว็บไ
ซต์

(15) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(16) กำหนดเวลาที่ ผู้ รั บ จ้ า งจะรั บ ผิ ด ในความชำรุ ด บกพร่ อ ง โดยปกติ จ ะต้ อ งกำหนด
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานจ้าง หรือกำหนดตามความเหมาะสม
(17) อัต ราค่าปรั บ ตามสั ญ ญาข้อ 8 กรณี ผู้ รับ จ้างไปจ้างช่ว งบางส่ ว นโดยไม่ได้รับอนุญ าต
จากผู้ว่าจ้าง ต้องกำหนดค่าปรับเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา
(18) ความในวรรคนี้ จะไม่กำหนดไว้ในกรณีที่ผู้ว่ าจ้างต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน
หรืองานจ้างที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งาน
ได้โดยสมบูรณ์
(19) อั ต ราค่ า ปรั บ ตามสั ญ ญาข้ อ 13 ให้ ก ำหนด ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 ส่วนกรณีจะปรับร้อยละเท่าใด
ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาแต่ทั้งนี้การที่จะกำหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใด
จะต้องกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนด้วย

แบบหนังสือค้ําประกัน

ไซต

์

(หลักประกันซองการจาง)
เลขที่.........................

วันที่...........................

่ผ่าน

เว็บ

ขาพเจา..........(ชื่ อ ธนาคาร/บริ ษั ท เงิ น ทุ น ).........สํ า นั ก งานตั้ ง อยู) เ ลขที่ .............ถนน.............
ตํ า บล/แขวง.............อํ า เภอ/เขต..............จั งหวั ด ..............โดย............ผู มี อํา นาจลงนามผู กพั น ธนาคาร/
บริษั ท เงิน ทุ น ขอทํ า หนั งสื อค้ํ าประกั น ฉบั บ นี้ ใหไวต' อ..........(ชื่ อ ส) ว นราชการผู ประกวดราคา)...........ดั งมี
ขอความต)อไปนี้

แพร

1. ตามที่..........(ชื่อผูเสนอราคา)..........ไดยื่นซองประกวดราคาสําหรับการจัดจาง..........................
ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่.........................ซึ่งตองวางหลักประกันซองตามเงื่อนไขการประกวดราคาต)อ
...............(ชื่อส)วนราชการผูประกวดราคา)............เป4นจํานวนเงิน............................บาท(...........................) นั้น

สาร

เผย

ขาพเจายินยอมผูกพันตนโดยไม)มีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันการชําระเงินตามสิทธิเรียกรองของ................
(ชื่ อ ส) ว นราชการผู ประกวดราคา)......................จํ า นวนไม) เกิ น .................บาท (.......................) ในฐานะ
เป4 นลู ก หนี้ ร) ว ม ในกรณี ..............(ชื่ อ ผู เสนอราคา).................ไม) ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขในการประกวดราคา
อันเป4นเหตุให.................(ชื่อส)วนราชการผูประกวดราคา)..................มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคา
หรือชดใชค) าเสี ย หายใดๆ รวมทั้ งกรณี ที่ ...............(ชื่อผู เสนอราคา)................ไดถอนใบเสนอราคาของตน
ภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมี ผลอยู) หรือมิ ไดไปลงนามในสัญ ญาเมื่อไดรับแจงไปทําสัญ ญาหรือมิ ได
วางหลั ก ประกั น สั ญ ญาภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดในเอกสารประกวดราคา โดย.........(ชื่ อ ส) ว นราชการ
ผูประกวดราคา)..........ไม)จําเป4นตองเรียกรองให.................(ชื่อผูเสนอราคา)...............ชําระหนี้ก)อน

เอก

2. หนังสือค้ําประกั นนี้มีผลใชบังคับตั้งแต)วันที่ ....................ถึ งวันที่ ....................และขาพเจาจะไม)
เพิกถอนการค้ําประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
3. ถา....................(ชื่อผูเสนอราคา)..................ขยายกําหนดเวลายืนราคาของการเสนอราคาออกไป
ขาพเจายินยอมที่จะขยายกําหนดระยะเวลาการค้ําประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาที่ไดขยายออกไป
ดังกล)าว
ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวต)อหนาพยานเป4นสําคัญ
ลงชื่อ......................................................ผูค้ําประกัน
(....................................................)
ตําแหน)ง........................................................
ลงชื่อ...................................................พยาน
(..................................................)
ลงชื่อ...................................................พยาน
(..................................................)

แบบหนังสือค้ําประกัน

ไซต

์

(หลักประกันสัญญาจาง)
เลขที่............................

วันที่............................

่ผ่าน

เว็บ

ขาพเจา..........(ชื่อธนาคาร)............สํานักงานตั้งอยู)เลขที่..............ถนน...............ตําบล/แขวง.................
อํ า เภอ/เขต........................จั งหวั ด .......................โดย..........................ผู มี อํ า นาจลงนามผู ก พั น ธนาคาร
ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ไวต)อ.................(ชื่อส)วนราชการผูว)าจาง)...........ซึ่งต)อไปนี้เรียกว)า “ผูว)าจาง”
ดังมีขอความต)อไปนี้

แพร

1. ตามที่........(ชื่อผูรับจาง).......ซึ่งต)อไปนี้เรียกว)า “ผูรับจาง” ไดทําสัญญาจาง................กับผูว)าจาง
ตามสั ญ ญาเลขที่ ....................ลงวั น ที่ ..................ซึ่ งผู รั บ จางตองวางหลั ก ประกั น การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา
ต)อผูว)าจาง เป4นจํานวนเงิน...........บาท (...............) ซึ่งเท)ากับรอยละ......... (........) ของมูลค)าทั้งหมดของสัญญา

เผย

ขาพเจายิ น ยอมผู ก พั น ตนโดยไม) มี เงื่ อ นไขที่ จ ะค้ํ า ประกั น การชํ า ระเงิ น ใหตามสิ ท ธิ เรี ย กรอง
ของผู ว) า จาง จํ า นวนไม) เกิ น ................................บาท (......................................) ในฐานะเป4 น ลู ก หนี้ ร) ว ม
ในกรณี ที่ผูรับจางก)อใหเกิดความเสียหายใดๆ หรือตองชําระค)าปรับ หรือค)าใชจ)ายใดๆ หรือผูรับจางมิไดปฏิบั ติ
ตามภาระหนาที่ ใดๆ ที่ กําหนดในสั ญ ญาดั งกล) าวขางตน ทั้ งนี้ โดยผู ว)าจางไม) จํ าเป4 นตองเรียกรองใหผู รับจาง
ชําระหนี้นั้นก)อน

สาร

2. หนั งสื อค้ํ าประกั น นี้ มี ผลใชบั งคั บตั้ งแต) วั นทํ าสั ญ ญาจางดั งกล) าวขางตนจนถึ งวั นที่ .....................
เดือน.................... พ.ศ. ........................ (ระบุ วันที่ ครบกําหนดสั ญญารวมกับระยะเวลาการรับประกันความชํารุด
บกพร)อง) และขาพเจาจะไม)เพิกถอนการค้ําประกันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว

เอก

3. หากผูว)าจางไดขยายระยะเวลาใหแก)ผูรับจาง ใหถือว)าขาพเจายินยอมในกรณีนั้นๆ ดวย โดยใหขยาย
ระยะเวลาค้ําประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผูซื้อไดขยายระยะเวลาใหแก)ผูขายดังกล)าวขางตน
ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวต)อหนาพยานเป4นสําคัญ
ลงชื่อ......................................................ผูค้ําประกัน
(....................................................)
ตําแหน)ง........................................................
ลงชื่อ...................................................พยาน
(..................................................)
ลงชื่อ...................................................พยาน
(..................................................)

ไซต

์

บทนิยาม

เอก
สาร

เผย

แพร

่ผ่าน
เว็บ

“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ที่เข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรม เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน
กิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการประกวดราคาซื้อของกรมใน
คราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง
มีอํา นาจหรือ สามารถใช้อํา นาจในการบริห ารจัด การกิจ การของบุค คลธรรมดาหรือ ของนิติบุค คล
อีก รายหนึ่ง หรือ หลายราย มีอํา นาจหรือ สามารถใช้อํา นาจในการบริห ารจัด การกิจ การของบุค คล
ธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อ
ครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ ผู้เป็น
หุ้น ส่ว นไม่จํา กัด ความรับ ผิด ในห้า งหุ้น ส่ว นจํา กัด หรือ ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ใ นบริษัท จํา กัด หรือ บริษัท
มหาชนจํากัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวดราคาซื้อ
ครั้งนี้
คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าใน
กิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการ
บางประเภทหรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ
นิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใ น
บริ ษั ท จํา กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํา กั ด อี ก รายหนึ่ ง หรื อ หลายรายที่ เ ข้ า เสนอราคาให้ แ ก่ ก รม
ในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน
หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว
ในกรณี บุ ค คลใดใช้ ชื่ อ บุ ค คลอื่ น เป็ น ผู้ จั ด การ หุ้ น ส่ ว นผู้ จั ด การ กรรมการผู้ จั ด การ
ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้าง
หุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่กรมในการประกวด
ราคาซื้อคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3)
แล้วแต่กรณี

บทนิยาม

่ผ่าน
เว็บ

ไซต

์

“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคา
รายหนึ่งหรือหลายรายกระทําการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาส
ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อกรม ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือ
โดยการให้ ขอให้ ห รื อ รั บ ว่ า จะให้ เรี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรั บ เงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด
หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทํา
การใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือ
เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับกรม หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบกรมโดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

เอก
สาร

เผย

แพร

--------------------------------------------------

ไซต

์

บัญชีเอกสารสวนที่ 1

แพร

่ผ่าน

เว็บ

1. ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟลขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …….…….......แผ'น
- บัญชีรายชื่อหุนส'วนผูจัดการ
ไฟลขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
ไม'มีผูมีอํานาจควบคุม
มีผูมีอํานาจควบคุม
ไฟลขอมูล………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน ……………........แผ'น

เอก

สาร

เผย

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟลขอมูล………………………….…...ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
- สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ
ไฟลขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
- บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ
ไฟลขอมูล……………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน ………….…........แผ'น
บัญชีผูถือหุนรายใหญ' (ถามี)
ไม'มีผูถือหุนรายใหญ'
มีผูถือหุนรายใหญ'
ไฟลขอมูล…………………………..ขนาดไฟล....................... จํานวน ……………........แผ'น
- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
ไม'มีผูมีอํานาจควบคุม
มีผูมีอํานาจควบคุม
ไฟลขอมูล………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
2. ในกรณีผูยื่นขอเสนอไมเปนนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น
ไฟลขอมูล……………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
(ข) คณะบุคคล
- สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเป4นหุนส'วน
ไฟลขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเป4นหุนส'วน
ไฟลขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน ……….…….......แผ'น

ไซต

์
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เอก

สาร

เผย

แพร

่ผ่าน

เว็บ

3. ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
- สําเนาสัญญาของการเขาร'วมคา
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน ……….……….......แผ'น
(ก) ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
- บุคคลที่มิใช'สัญชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง
ไฟลขอมูล…………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน ………… ….......แผ'น
(ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล
- หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟลขอมูล…………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน ……………........แผ'น
- บัญชีรายชื่อหุนส'วนผูจัดการ
ไฟลขอมูล…………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน ……………........แผ'น
- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
ไม'มีผูควบคุม
มีผูควบคุม
ไฟลขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล......................... จํานวน …………….......แผ'น
- บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล.....................จํานวน ……….…….......แผ'น
- สํานาหนังสือบริคณหสนธิ
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล.....................จํานวน …………….......แผ'น
- บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล......................จํานวน …………….......แผ'น
- บัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี)
ไม'มีผูถือหุนรายใหญ'
มีผูถือหุนรายใหญ'
ไฟลขอมูล……………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
ไม'มีผูมีอํานาจควบคุม
มีผูมีอํานาจควบคุม
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น

-3-

่ผ่าน

เว็บ

ไซต

์

4. อื่น ๆ (ถามี)
.......................................................................................................................................................
ไฟลขอมูล……………………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
......................................................................................................................................................
ไฟลขอมูล…………….………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น
........................................................................................................................................................
ไฟลขอมูล……………………………………….….…..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ'น

แพร

ขาพเจาขอรั บ รองว' า เอกสารหลั ก ฐานที่ ข าพเจายื่ น พรอมการเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ
จั ด จางภาครั ฐ ดวยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สในการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สครั้ ง นี้ ถู ก ตองและเป4 น ความจริ ง
ทุกประการ

เอก

สาร

เผย

ลงชื่อ.............................................................ผูยื่นขอเสนอ
(...........................................................)

ไซต

์

บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ไฟลข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน ………..…….......แผ)น

เว็บ

2. หนั ง สื อ มอบอํ า นาจซึ่ ง ป0 ด อากรแสตมป1 ต ามกฎหมายในกรณี ที่ ผู! ยื่ น ข! อ เสนอมอบอํ า นาจให!
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
ไฟลข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ)น

่ผ่าน

3. หลักประกันการเสนอราคา
ไฟลข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ)น

เผย

แพร

4. สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่หน)วยงานของรัฐกําหนดให!จัดส)งภายหลังวันเสนอราคา
เพื่อใช!ในประกอบการพิจารณา (ถ!ามี) ดังนี้
4.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………
ไฟลข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ)น
4.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………
ไฟลข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ)น

เอก

สาร

5. อื่นๆ (ถ!ามี)
5.1...............................................................................................................................................
ไฟลข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ)น
5.2...............................................................................................................................................
ไฟลข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ)น
5.3...............................................................................................................................................
ไฟลข!อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผ)น
ข! า พเจ! า ขอรั บ รองว) า เอกสารหลั ก ฐานที่ ข! า พเจ! า ได! ยื่ น มาพร! อ มการเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ
จั ด จ! า งภาครั ฐ ด! ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สในการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สครั้ ง นี้ ถู ก ต! อ งและเปB น ความจริ ง
ทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................ผู!ยื่นข!อเสนอ
(...........................................................)

ารเผ

เอก
ส

ต์

นเว
็บไซ

ยแพ
ร่ผ่า

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดขอบเขตของงานที่เสนอ

์

หมายเหตุ

เผย

แพ
ร่ผ

่านเ

ว็บไ

ซต

รายละเอียดขอบเขตของงานที่
รายละเอียดขอบเขตของ
เอกสารอ้างอิง
สพธอ. กำหนด
งานทีเ่ สนอ
(ให้คัดลอกรายละเอียดขอบเขตของ (ใ ห้ ร ะ บุ ร า ย ล ะ เอี ย ด
(ระบุเลขหน้าของ
งานตามที่กําหนดใน TOR มา) ขอบเขตของงานที่ ผู้ เสนอ เอกสารอ้างอิงหรือแคต
ตาล็อก)
ราคาเสนอมาให้พจิ ารณา)

เอก
สาร

ที่

ลงชื่อ …............................................. ผู้เสนอราคา
(….............................................)
ตำแหน่ง …...........................................
ประทับตรา (ถ้ามี)

