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ประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการทำงานในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
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สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการทำงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(สี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๒. ต้องมีสำเนาสัญญา หรือสำเนาหนังสือรับรองผลงาน ประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกับงานที่จ้าง
ครั้งนี้ ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ สพธอ. เชื่อถือ อย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) สัญญา ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐
บาท (สองล้านบาทถ้วน) ต่อสัญญา โดยมีวันเริ่มต้นสัญญา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔
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ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเสนอ Presentation ไม่เกิน ๔๕ นาที ภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง
เวลา 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 ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เผย

(นายศักดิ์ เสกขุนทด)

หัวหน้าโครงการ ปฏิบัติการแทน

สาร

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๓๔/๒๕๖๔
การจ้างโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการทำงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามประกาศ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
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สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สำนักงาน" มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการทำงานในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) 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 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
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ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงาน
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
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
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) 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 ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา
ถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
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(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
ครบถ้วน 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
หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๒.๑) แบบตารางเปรียบเทียบรายละเอียดขอบเขตของงาน
(๒.๒) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) (ถ้ามี)
(๒.๓) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand (ถ้ามี)
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
ครบถ้วน 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 พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ
ใบเสนอราคาในรูปแบบ 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 ๑๕๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สำนักงาน ให้เริ่มทำงาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาใ
ให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเสนอ Presentation ไม่เกิน ๔๕ นาที ภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
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)
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รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
๕.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์
อื่น (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้
๕.๒.๑ รายการพิจารณา คือ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพื่อยกระดับการทำงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(๑) ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๒๐
(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนอื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๘๐
๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ
เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและ
ความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๕.๔ สำนักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
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พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงาน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้
สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือ
ไม่ถูกต้อง
๕.๖ 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 มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหาย
ใดๆ จากสำนักงาน
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสำนักงาน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๖. การทำสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุ
ในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับสำนักงาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลัก
ประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สำนักงานยึดถือไว้
ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือ
ก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
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ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งสำนักงาน ได้รับมอบ
ไว้แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สำนักงานจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว
โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๔ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่งมอบงาน
ตามขอบเขตของงานในข้อ ๔.๑ ในรูปแบบเอกสารจำนวน ๒ ชุด และบันทึกเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ลงในแฟลชไดร์ฟ
(Flash Drive) จำนวน ๑ ชุด ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน
งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่งมอบ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามขอบเขตของงานในข้อ ๔.๒ ในรูปแบบเอกสารจำนวน ๒ ชุด และบันทึกไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ลงในเอ็กซ์เทอร์นอลฮาร์ดดิสก์ (External Hard Disk) จำนวน ๑ ชุด ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน
งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่งมอบ
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามขอบเขตของงานในข้อ ๔.๓ ในรูปแบบเอกสารจำนวน ๒ ชุด และบันทึกไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ลงในเอ็กซ์เทอร์นอลฮาร์ดดิสก์ (External Hard Disk) จำนวน ๑ ชุด ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๐ วัน
งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ
งาน ส่งมอบงานตามขอบเขตงาน ๔.๔ และ ๔.๕ ในรูปแบบเอกสารจำนวน ๒ ชุด และบันทึกไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ลงในเอ็กซ์เทอร์นอลฮาร์ดดิสก์ (External Hard Disk) จำนวน ๑ ชุด ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้
๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
สำนักงาน จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน
ในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง
๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบ
ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
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กว่า - นับถัดจากวันที่สำนักงานได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน - วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ สำนักงานได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบ
ประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ สำนักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ สำนักงาน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานไม่ได้
(๑) ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะ
ทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
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(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาน หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
สำนักงาน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ทำสัญญากับสำนักงาน ไว้ชั่วคราว

เอก
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สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔
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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

๑๓ หน้า

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการทำงาน
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
วันที่จัดทำ

๕ ก.ค. ๖๔

ว็บไ

จัดทำโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร สายงานบริหารองค์กร

ซต์

เรื่อง

จำนวน

๑. ความเป็นมา
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ตามที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) มีหน้าที่ ตามกฎหมายในการส่งเสริม
และสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการดำเนินการด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการเงิน การค้า การลงทุน
การนำเข้าส่งออก และการให้บริการประชาชนของภาครัฐให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนามาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้
ระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ เชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ เพื่อการดังกล่าว สพธอ. ได้ดำเนิน
โครงการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Service Sandbox)
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานบริการดิจิทัลและการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดความรู้ พัฒนา
ความพร้อม สร้างคนดิจิทัลในทุกกลุ่มเป้าหมาย ต่อทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชน
เพื่อให้สามารถก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์

เอก

สาร

จากการเปลี่ย นแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ของการพัฒ นาเทคโนโลยี แนวทางการทำงาน
ที่เปลี่ยนไปของทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ ความต้องการในการรับบริการที่รวดเร็วของผู้บริโภคและประชาชน
รวมถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้น และส่งผลต่อการดำเนินงานในองค์กรต่าง ๆ ทำให้เกิดโอกาสในการสร้างสรรค์
และพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานและธุรกิจ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและประชาชน
ซึ่งการพัฒนาให้เกิด Solution สำหรับสนับสนุนการดำเนินงาน โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและขนาด
กลาง (Small and Medium Enterprise หรือ SMEs) รวมถึงกลุ่มผู้พัฒนานวัตกรรม (Service Provider)
ทั้งภาคธุรกิจ และธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) ซึ่งล้วนเป็นกลุ่มที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
ด้าน e-Office ไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อตอบโจทย์กับ ความเปลี่ยนแปลงในข้างต้น
รวมถึงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปสู่ภาคสังคมทั่วไป
ทั ้ ง นี ้ เพื ่ อ ผลั ก ดั น ให้ ก ลุ ่ ม เป้ า หมายขององค์ ก รสามารถเข้ า ถึ ง การใช้ ง านการทำธุ ร กรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒ นานวัตกรรมภายใต้การดำเนินงานของ สพธอ. ได้อย่างมีประสิทธิภ าพ
จำเป็นต้องอาศัยการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่มีข้อมูลในเชิงลึกที่สะท้อนทั้งในด้านความต้องการและแนวโน้ม
ของรูป แบบธุร กิจ ที่จ ะเกิดขึ้น ในอนาคต ซึ่งต้องอาศัย ผู้ที่มีความคุ้นเคยและมีความเข้าใจในกลุ่มธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องจริง ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐ เอกชน
ผู้ประกอบการ และประชาชน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกิจกรรมการดำเนินงานที่จะพัฒนาไปสู่
การสร้างเครือข่ายการดำเนินงานในระยะยาว (Partner) การแสดงให้เห็นถึง Landscape ของกลุ่มธุรกิจ
ที่เกี่ย วข้อง ผนวกกับ การพัฒ นากลยุทธ์ในการสื่อสารขององค์กร เพื่อ สร้างให้เกิด การรับรู้และความรู้
ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมายต่อความสำคัญในการปรับตัวเข้าสู่การดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดิจิทัล และนำผลที่ได้ไปสู่ การต่อยอดการบริการภายใน สพธอ. เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ยั่งยืน ดังนั้น
การส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานและธุรกิจที่มีนวัตกรรมและรูปแบบธุรกิจที่มีศักยภาพในการตอบโจทย์หรือ

๑

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
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แก้ไขปัญหาในการเข้าสู่ยุคดิจิทัลของสังคมไทย และการจัดให้เกิดการสร้างโอกาสทางธุรกิจ เช่น การจับคู่
ทางธุรกิจ (Business Matching) เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นการต่อยอดการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่ตอบโจทย์ทั้งในมุมของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๔๒๕๖๕ ที่มีมาตรการในการส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ รวมถึง ต่อยอดการใช้
งานเพื่อผลักดันมูลค่า ทางเศรษฐกิจมากขึ้น ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สพธอ. จึงเห็นถึงความสำคัญ
ในการดำเนินงานผลักดันกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยตอบโจทย์ทั้งในมุมของภารกิจของ สพธอ. และการผลักดัน
ตามมาตรการของแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง
๒. วัตถุประสงค์

เอก

๓. คุณสมบัตผิ ู้เสนอราคา

สาร
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๒.๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมหรือรูปแบบธุรกิจ สำหรับหน่วยงานหรือ
ธุรกิจที่มีศักยภาพในการตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหาในการเข้าสู่ยุคดิจิทัลของสังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs
กลุ่มผู้พัฒนานวัตกรรม (Service Provider) ทั้งภาคธุรกิจ และ Startup
๒.๒ เพื ่ อ ให้ เ กิ ด เครื อ ข่ า ยการดำเนิ น งาน และมี ข ้ อ มู ล การให้ บ ริ ก ารดิ จ ิ ท ั ล ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
เพื่อประโยชน์ในการผลักดันให้การใช้ประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย และเป็นข้อมูลประกอบในการเสนอแนะ
ประเด็นในเชิงนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานตามบทบาทที่เกี่ยวข้องกับ สพธอ.
๒.๓ เพื่อส่งเสริ มให้เกิดการจับคู่ในทางธุรกิจ และสร้างความร่ว มมือในการผลักดันการทำ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการเปลี่ยนผ่านสู่การทำงานและแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (e-Office
solution) และนำไปสู่การนำ Solution ไปพัฒนาต่อไป
๒.๔ เพื่อส่งเสริมการสร้างการรับรู้ต่อบทบาทของ สพธอ. ในการส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงาน
ที่เกี่ย วข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนให้มีการดำเนินการด้านธุรกรรมทางอิเล็ก ทรอนิ กส์และพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนธุรกิจบริการดิจิทัลและการ
เปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)

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
๓.๖ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๓.๗ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒
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๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงาน
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 ทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓.๑๑ ต้องมีสำเนาสัญญา หรือสำเนาหนังสือรับรองผลงาน ประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกับ
งานที่จ้างครั้งนี้ ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ สพธอ. เชื่อถือ อย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) สั ญญา ในวงเงินไม่น้อย
กว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ต่อสัญญา โดยมีวันเริ่มต้นสัญญา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ.
๒๕๖๔
๔. ขอบเขตของงาน
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๔.๑ ผู้รับจ้างต้องร่วมหารือกับ สพธอ. เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์การสื่อสารเรื่อง e-Office ให้มีการ
ดำเนินงานที่เหมาะสม มี Key Message ที่จะใช้ในการสื่อสาร โดยจะต้องสอดคล้องกับบทบาทของ สพธอ.
รวมถึงกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) ที่ สพธอ. กำหนดในเบื้องต้น โดยมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
สื่อสาร แนวคิดของการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ สพธอ. รวมถึงการสร้างความร่วมมือ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนธุรกิจ
บริการ ประเด็นที่ใช้ในการสื่อสาร การกำหนดกิจกรรม ช่องทางในการสื่อสาร ตลอดจนแนวทางการติดตาม
และวัดผลการดำเนินงานเพื่อให้ สพธอ. เห็นชอบก่อนเริ่มดำเนินงาน ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
สามารถจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ออฟไลน์ หรือในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ได้ โดยนำเสนอเหตุผลและรูปแบบ
การจัดกิจกรรมที่ชัดเจนให้ สพธอ. พิจารณาเห็นชอบในแผนการดำเนินงาน และในการร่วมหารือหรือประชุม
การดำเนินงานร่วมกับ สพธอ. ผู้รับจ้างต้องทำการบันทึกหรือสรุปประเด็นสำคัญจากการร่วมหารือหรือประชุม
นั้น ส่งมอบให้ สพธอ. ภายหลังเสร็จสิ้นการร่วมหารือหรือประชุมทุกครั้ง
๔.๒ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดกิจกรรมที่สร้างให้เกิดการรับรู้ถึงความสำคัญและประโยขน์ของ
e-Office ตามแผนกลยุทธ์การสื่อสารเรื่อง e-Office ในข้อ ๔.๑ ในรูปแบบของการบรรยาย อบรม และ/หรือ
เสวนาโดยจะต้องดำเนินการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง ในแต่ละครั้งจะต้องประกอบไปด้วยรายละเอียด
ดังนี้
๔.๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอรูปแบบและรายละเอียดกิจกรรม พร้อมแผนการดำเนินงานที่
ชัดเจน เพื่อให้ สพธอ. พิจารณาเห็นชอบก่อนการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง
๔.๒.๒ ผู้รับจ้างจะต้องเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้
ประกอบธุรกิจการค้าและบริการ หรือเครือข่ายธุรกิจอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสม จำนวนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ราย ใน
การจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง โดยนำเสนอข้อมูลเครือข่ายกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ให้ สพธอ. พิจารณาเห็นชอบก่อนเริ่ม =
ดำเนินการ และบริหารจัดการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและจัด ทำข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อเสร็จสิ้นการ
จัดกิจกรรมแต่ละครั้ง
๔.๒.๓ ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบ Vistual Art และ Content ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นองค์ประกอบใน
การจัดกิจกรรมหรือนำไปใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ โดยงานออกแบบดังกล่าว จะต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยง
๓
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กับกลยุทธ์แบรนด์ (Brand Strategy) ทั้งนี้จะต้องนำเสนอ สพธอ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการในแต่
ละครั้ง
๔.๒.๔ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรม พร้อมอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับ
รูปแบบของกิจกรรม เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบเสียง ไมโครโฟน จอมอนิเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต หรือสิ่งอำนวย
ความสะดวกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความ
พร้อมในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง
๔.๒.๕ ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการถ่ายทอดสดภาพและเสียง ส่วนใดส่วนหนึ่งที่เหมาะสม
หรือทั้งหมดของกิจกรรมที่จัดในแต่ละครั้ง ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่มีผู้ติดตามเป็น
จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ราย ไม่น้อยกว่า ๑ ช่องทาง โดยต้องมีผู้สนใจเข้าถึงกิจกรรมผ่านช่องทางสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Media) ไม่น ้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ Reaches ต่อการจัดกิจกรรมแต่ ละครั้ง โดยนับ
จำนวนรวมภายใน ๗ วัน หลังจากวันที่จัดกิจกรรมแต่ละครั้งแล้วเสร็จ พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมการถ่ายทอดสด
ภาพและเสียงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้จะต้องนำเสนอ สพธอ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ
๔.๒.๖ ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการถ่ายทอดสดภาพและเสียง ส่วนใดส่วนหนึ่งที่เหมาะสม
หรือทั้งหมดของกิจกรรมที่จัดในแต่ละครั้ง ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของผู้ที่มีชื่อเสียง
(Influencers) ที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ราย รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง ในการ
จัดกิจกรรม ทั้งนี้จะต้องนำเสนอ สพธอ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ
๔.๒.๗ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวิทยากรและผู้ดำเนินรายการเพื่อร่วมกิจกรรม โดยต้องมีความ
เหมาะสมกับรูปแบบและหัวข้อของกิจกรรม โดยรับรองและอำนวยความสะดวกวิทยากรและผู้ดำเนินรายการ
ให้เป็นที่เรียบร้อยระหว่างกิจกรรม ทั้งนี้ต้องนำเสนอรายละเอียดวิทยากรและผู้ดำเนินรายการแก่ สพธอ. เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบก่อนการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง
๔.๒.๘ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ประสานงาน อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
และควบคุมภาพรวมการจัดกิจกรรม ให้เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง
๔.๒.๙ ผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจเพื่อการสะท้อนถึงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน
การจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง เช่น ในมุมของเนื้อหาที่นำเสนอ ประโยชน์ที่ได้รับ ตลอดจนความพึงพอใจ เป็นต้น
และนำเสนอผลการสำรวจภายหลังการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งเสร็จสิ้น ทั้งนี้ให้นำเสนอวิธีการและรายละเอียด
การสำรวจดังกล่าว ให้ สพธอ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง
๔.๒.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพวีดีโอการดำเนินการจัดกิจกรรมใน
แต่ล ะครั้ง เช่น บรรยากาศการจัดกิจ กรรม การสัมภาษณ์ผ ู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เพื่อใช้ในการสรุปผลการ
ดำเนินงาน โดยบันทึกภาพนิ่งให้อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมส่งมอบไฟล์ภาพนิ่งและไฟล์ภาพวีดโี อ
ให้ สพธอ. เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง
๔.๒.๑๑ ผู้รับจ้างจะต้องทำการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทั้งในช่วงก่อนและหลังการจัด
กิจกรรม ผ่านสื่อช่องทางออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บทความ Infographic VDO หรืออื่น ๆ เป็นต้น
ตามความเหมาะสมของช่องทางที่ประชาสัมพันธ์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ชิ้นต่อการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง
รวมถึงการส่ง e-Mail เพื่อการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายสำคัญ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความ
สะดวก ตอบคำถาม และให้ข้อมูลผู้เข้าร่วมงานตลอดระยะเวลาการดำเนินกิ จกรรม ตามช่องทางสื่อสารของ
กิจกรรม ทั้งนี้จะต้องนำเสนอรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ช่องทางประชาสัมพันธ์ และกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการประชาสัมพันธ์ให้ สพธอ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ และผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานผลการ
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๔.๓ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม
หรือบริการที่จะมีส่วนในการส่งเสริม ผลักดัน และสร้างประโยชน์ สนับสนุนธุรกิจ หรือบริการ ตามแผนกลยุทธ์
การสื่อสารเรื่อง e-Office ในข้อ ๔.๑ ในรูปแบบของการประกวดแข่งขันแบบทีม โดยจะต้องดำเนินการจัด
กิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๑ ครั้ง และมีรายละเอียดดังนี้
๔.๓.๑ ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอรูปแบบและรายละเอียดกิจกรรม พร้อมแผนการดำเนินงานที่
ชัดเจน เพื่อให้ สพธอ. พิจารณาเห็นชอบก่อนการจัดกิจกรรม
๔.๓.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดงานแถลงข่าวเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรม
ตามแผนดำเนินงานในข้อ ๔.๓.๑ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(๑) นำเสนอแผนการดำเนินงานแถลงข่าว รูปแบบและรายละเอียดภายในงาน ประเด็นแถลง
ข่าวที่น่าสนใจและมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรม กำหนดการ รวมถึงงานออกแบบ Visual Art และ
Content ต่าง ๆ ที่ใช้เป็นองค์ประกอบในการจัดงานให้ สพธอ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ
(๒) จัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดงาน พร้อมอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับรูปแบบของกิจกรรม
เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบเสียง ไมโครโฟน จอมอนิเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการจัดงาน
(๓) เชิญผู้ที่สนใจร่วมงาน ทั้งในกลุ่มภาครัฐ ภาคธุรกิจกลุ่มต่าง ๆ หน่วยงานหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง ให้มีผู้ร่วมงานไม่น้อยกว่า ๕๐ คน ทั้งนี้ให้เสนอรายชื่อการเชิญผู้ร่วมงานให้ สพธอ. พิจารณา
เห็นชอบก่อนดำเนินการเชิญ และบริหารจัดการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานและจัดทำข้อมูลผู้ เข้าร่วม
งานเมื่อเสร็จสิ้นการจัดงาน
(๔) จัดให้มีการถ่ายทอดสดภาพและเสียงของงาน ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social
Media) พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมการถ่ายทอดสดภาพและเสียงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๕) จัดหาพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการงานแถลงข่าว ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรม
โดยให้นำเสนอรายละเอีย ดของพิธ ีกรหรือผู้ดำเนินรายการ รวมถึงบทดำเนินรายการให้ สพธอ.
พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ
(๖) จัดหาเจ้าหน้าที่ประสานงาน อำนวยความสะดวกในการจัดงาน และควบคุมภาพรวมการ
จัดงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกขั้นตอน
(๗) เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ สื่อ โดยนำเสนอรายชื่อสื่อมวลชนให้
สพธอ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการเชิญ
(๘) จัดทำปฏิทินข่าว และเนื้อหาข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานไปยังสื่อต่างๆ ก่อนการ
จัดงาน โดยนำเสนอให้ สพธอ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ และในช่วงวันจัดงานและหลังวันจัด
งานจะต้องมีข่าวหรือบทความ นำเสนอไม่น้อยกว่า ๑๕ สื่อ
๔.๓.๓ ผู้รับจ้างจะต้องจัดกิจกรรมในรอบรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าประกวดแข่งขัน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
(๑) ออกแบบและบริหารจัดการการรับสมัครผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน พร้อมนำเสนอรูปแบบ
การรับ สมัคร การจัดเก็บ ข้อมูล การกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร รายละเอียดการประกวดแข่งขัน
หลักเกณฑ์การคัดเลือก และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ สพธอ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ
๕
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(๒) จัดเตรียมช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้สมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขัน และผู้ที่สนใจเข้า
ร่วมสมัครประกวดแข่งขัน เพื่อใช้เป็นช่องทางชี้แจงข้อมูล รายละเอียดของกิจกรรม กติกา หลักเกณฑ์
และการเตรียมตัว พร้อมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการติดต่อประสานในช่องทางนี้ ตลอดระยะเวลาการ
ดำเนินการจัดกิจกรรม
(๓) ทำการประชาสัมพัน ธ์การรับสมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขัน ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ
พร้อมจัดทำวีดีโอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขัน มีความยาว ๒-๔ นาที
จำนวน ๑ เรื ่ อ ง เพื ่ อ เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ผ ่ า นสื ่ อ ช่ อ งทางต่ า ง ๆ โดยจะต้ อ งนำเสนอ แผน
ประชาสัมพันธ์ รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ และรูปแบบเนื้อหาของวีดีโอให้ สพธอ. พิจารณาเห็นชอบ
ก่อนดำเนินการจัดทำหรือเผยแพร่
(๔) จัดหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เข้าแข่งขันและมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประกวดแข่งขัน จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาและคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้ผ่านเข้ าสู่รอบถัดไป โดยเสนอรายละเอียดของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ สพธอ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการจัดหา
(๕) บริหารจัดการการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขัน โดยเลือกผู้สมัครที่มีแนวคิด
หรือผลงานที่โดดเด่น ไม่น้อยกว่า ๔๐ ทีม เพื่อคัดกรองต่อไปตามหลักเกณฑ์จนเหลือไม่น้อยกว่า ๑๐
ทีม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในขั้นตอนต่อไป
(๖) ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือก ผ่านทางสื่อช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๕ ช่องทาง
(๗) จัดหาเจ้าหน้าที่ประสานงาน อำนวยความสะดวก และบริหารจัดการกิจกรรมนี้ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยทุกขั้นตอน

เอก
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๔.๓.๔ ผู้รับจ้างจะต้องจัดกิจกรรม Workshop ให้แก่ผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า
๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
(๑) จัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรม พร้อมอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับรูปแบบของ
กิจกรรม เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบภาพ ระบบเสียง ไมโครโฟน จอมอนิเตอร์ ระบบอิ นเทอร์เน็ต หรือ
สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความ
พร้อมในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง
(๒) จัดหาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและเหมาะสมกับกิจกรรม Workshop ทั้ง ๓ ครั้ง
โดยรั บ รองและอำนวยความสะดวกวิ ท ยากรให้ เ ป็ น ที ่ เ รี ย บร้ อ ยระหว่ า งการจั ด กิ จ กรรม ทั ้ ง นี้
ให้นำเสนอรายละเอียดของวิทยากรแก่ สพธอ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการจัดหา
(๓) จัดทำเอกสาร ข้อมูล หรือสื่อประกอบกิจกรรม Workshop ในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับ
ผู้ที่ร่วมกิจกรรม โดยนำเสนอ สพธอ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง
(๔) จัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงาน อำนวยความสะดวก และบริหารจัดการกิจกรรมนี้ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกขั้นตอน
(๕) ทำการประชาสัมพันธ์ ในช่วงก่อนการจัดกิจกรรม Workshop ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ไม่
น้อยกว่า ๕ ช่องทาง โดยจะต้องนำเสนอแผนประชาสัมพันธ์ รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้ สพธอ.
พิจารณาเห็นชอบ ก่อนดำเนินการจัดทำหรือเผยแพร่
๔.๓.๕ ผู้รับจ้างจะต้องจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop
จำนวนรวม ๑ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
๖
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(๑) จัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาในการพัฒนาผลงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่
น้อยกว่า ๘ คน โดยนำเสนอรายละเอียดของผู้เชี่ยวชาญให้ สพธอ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ
พร้อมประสานจัดเตรียมช่องทางติดต่อระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อย และจัดให้
มีการประชาสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๕ ช่องทาง
(๒) บริหารจัดการกิจกรรมให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop รวมถึง
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีรูปแบบและระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๓) จัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงาน อำนวยความสะดวก รับรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ที่
เกี่ยวข้อง และบริหารจัดการกิจกรรมนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกขั้นตอน
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๔.๓.๖ ผู้รับจ้างจะต้องจัดกิจกรรมรอบตัดสินผู้เข้าร่ว มประกวดแข่งขัน จำนวน ๑ ครั้ง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(๑) จัดเตรียมรูปแบบและแนวทางในการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละทีม ให้มี
ความเหมาะสม พร้อมรายละเอียดกำหนดการในกิจกรรมรอบตัดสิน นำเสนอ สพธอ. พิจารณา
เห็นชอบก่อนดำเนินการ
(๒) จัดหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เข้าแข่งขันและมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประกวดแข่งขัน จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์
และพิจารณาผลงานในรอบตัดสิน โดยเสนอรายละเอียดของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ สพธอ.
พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการจัดหา และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า ๕ ช่องทาง
(๓) จัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมและตกแต่งให้เหมาะสมกับแนวทางภาพรวมของ
กิจกรรมทั้งหมด พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับรูปแบบของกิจกรรม เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบ
ภาพ ระบบไฟแสงสว่าง ระบบเสียง ไมโครโฟน จอมอนิเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต หรือสิ่งอำนวยความ
สะดวกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มี
ความพร้อมในการจัดกิจกรรม
(๔) จัดทำวีดีโอนำเสนอนำเสนอภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมด มีความยาวไม่น้อยกว่า ๒ นาที
จำนวน ๑ เรื ่ อ ง โดยจะต้ อ งนำเสนอรู ป แบบเนื ้ อ หาของวี ด ี โ อให้ สพธอ. พิ จ ารณาเห็ น ชอบ
ก่อนดำเนินการจัดทำ
(๕) เชิญผู้เข้าร่วมงาน ทั้งในกลุ่มภาครัฐ ภาคธุรกิจกลุ่มต่าง ๆ หน่วยงานหรือองค์ กรที่
เกี่ยวข้อง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม รวมถึงผู้ที่สนใจร่วมงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน ทั้งนี้
ให้เสนอรายชื่อการเชิญผู้ร่วมงานให้ สพธอ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการเชิญ และบริหารจัดการ
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงานและจัดทำข้อมูลผู้เข้าร่วมงานเมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม
(๖) จัดหาพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการในกิจกรรมรอบตัดสิน ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
กิจกรรม โดยให้นำเสนอรายละเอียดของพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการ รวมถึงบทดำเนินรายการ ให้
สพธอ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ
(๗) จัดเตรียมรางวัลสำหรับทีมผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมรอบตัดสินให้เหมาะสม
โดยนำเสนอรายละเอียดของรางวัลที่จัดเตรียมให้ สพธอ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ
(๘) จัดเตรียมโล่รางวัลและประกาศนียบัตรสำหรับทีมผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม
รอบตัดสินให้เหมาะสม โดยนำเสนอรูปแบบและรายละเอียดให้ สพธอ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ
๗
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(๙) เชิ ญ สื ่ อ มวลชนเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม จำนวนไม่ น ้ อ ยกว่ า ๑๕ สื ่ อ โดยนำเสนอรายชื่ อ
สื่อมวลชนให้ สพธอ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการเชิญ
(๑๐) จัดทำปฏิทินข่าว และเนื้อหาข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานไปยังสื่อต่างๆ ก่อนการ
จัดกิจกรรม โดยนำเสนอให้ สพธอ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ และในช่วงวันจัดกิจกรรมและ
หลังการจัดกิจกรรมจะต้องมีข่าวหรือบทความ นำเสนอไม่น้อยกว่า ๑๕ สื่อ
(๑๑) จัดให้มีการถ่ายทอดสดภาพและเสียงของกิจกรรมผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมการถ่ายทอดสดภาพและเสียงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๑๒) จัดหาเจ้าหน้าที่ในการบันทึกเพื่อสรุปสาระสำคัญของงานในแต่ละวันในรูปแบบ Key
takeway เพื่อการสรุปผลเป็นรายงานและบทความสำหรับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์
(๑๓) จัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงาน อำนวยความสะดวก รับรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ที่
เกี่ยวข้อง และบริหารจัดการกิจกรรมนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกขั้นตอน

เอก

สาร
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๔.๓.๗ ผู้รับจ้างจะต้องจัดกิจกรรมสร้างโอกาสในทางธุรกิจ (Business Matching) ระหว่าง
ผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มผู้พัฒนานวัตกรรม (Service Provider) ในรูปแบบการประชุม เจรจา จำนวน
๑ ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
(๑) นำเสนอรูปแบบและรายละเอียดการดำเนินงานของกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ
กรอบระยะเวลา และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ สพธอ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ
(๒) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยังกลุ่ม เป้าหมายผู้ประกอบการที่สนใจในการร่วมกิจกรรม
พร้อมนำเสนอข้อมูลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม
(๓) บริหารจัดการลงทะเบียนนัดหมายกิจกรรมระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขันใน
รอบตัดสินกับกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ และจัดลำดับกิจกรรมให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
(๔) จัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรม พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับรูปแบบ
ของกิจกรรม เช่น คอมพิวเตอร์ จอมอนิเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต เครื่องเขียน กระดานเขียน หรือสิ่ง
อำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบและอุปกรณ์
ต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม
(๕) จัดเตรียมระบบที่สนับสนุนกิจกรรมที่สามารถให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเลือกการ
พบกลุ่มผู้พัฒนานวัตกรรม (Service Provider) ได้ และต้องมีการประสานงานให้เกิดการพบปะได้
ตามตารางเวลาที่กำหนด
(๖) การจัดกิจกรรมจะต้องผลักดันให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการทางธุรกิจ
ในกลุ่ม SMEs กับกลุ่มผู้พัฒนานวัตกรรม (Service Provider) เพื่อนำ Solution ที่เกิดขึ้นไปพัฒนา
ต่อไม่น้อยกว่า ๑๐ คู่ ทั้งนี้ให้มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจคู่ต่าง
ๆ เช่น บรรยากาศการเจรจาธุรกิจ การสัมภาษณ์คู่ทางธุรกิจ เป็นต้น เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การ
พัฒนาต่อยอด Solution ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
(๗) ทำการสำรวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมและนำเสนอผลการสำรวจความพึงพอใจ
ภายหลังการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น ทั้งนี้ให้นำเสนอวิธีการและรายละเอียดการสำรวจความพึงพอใจให้
สพธอ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ
(๘) จัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงาน อำนวยความสะดวก และบริหารจัดการกิจกรรมนี้ให้
เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยทุกขั้นตอน พร้อมติดตามผลของกิจกรรม

๘
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๔.๓.๘ ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการบันทึกภาพนิ่งและภาพวีดีโอการดำเนินการจัดกิจกรรมใน
แต่ละกิจกรรมย่อย เช่น บรรยากาศการจัดกิจกรรม การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามข้อ ๔.๓ เพื่อนำมาใช้
ในการสรุปผลการดำเนินงาน โดยบันทึกภาพนิ่งให้อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมส่งมอบไฟล์ภาพนิ่ง
และไฟล์ภาพวีดีโอให้ สพธอ. เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม

ว็บไ

๔.๔ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำวีดีโอสรุปกิจกรรมตามข้อ ๔.๒ และ ๔.๓ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ตามสื่อช่องทางต่าง ๆ ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมทั้งหมด มีความยาวระหว่าง ๓-๕ นาที โดย
นำเสนอรูปแบบและเนื้อหาวีดีโอให้ สพธอ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการจัดทำ

พร่ผ

่านเ

๔.๕ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานสรุปข้อมูลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทั้ งหมด ที่ตอบวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยมี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล ของกลุ ่ ม ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มประกวดแข่ ง ขั น และมี ก ารจำแนกหมวดหมู ่ ตาม
อุตสาหกรรมที่ชัดเจน ผลงานหรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายในการจัดกิจกรรม โอกาสและแนวทางพัฒนาต่อยอด
ทางธุรกิจ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ประเภทการให้บริการดิจิทัล แนวคิดในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมหรือบริการ การตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหา รายละเอียดการติดต่อ จำนวนสมาชิก ผลคะแนนการ
ตัดสิน และรูปแบบการประกอบธุรกิจ (หากมี) โดยนำเสนอรูปแบบและเนื้อหาของรายงานให้ สพธอ. พิจารณา
เห็นชอบก่อนดำเนินการ เพื่อประโยชน์ในการนำเนื้อหามาใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

เผย
แ

๕. วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน ๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
ราคากลาง เป็นจำนวนเงิน ๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
๖. ระยะเวลาดำเนินการ

สาร

กำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
๗. สิ่งส่งมอบและกำหนดเวลาการส่งมอบ

เอก

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามขอบเขตงานข้อ ๔ โดยส่งมอบงานเป็น ๔ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ ส่งมอบงานตามขอบเขตของงานในข้อ ๔.๑ ในรูปแบบเอกสารจำนวน ๒ ชุด และบันทึก
เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ลงในแฟลชไดร์ฟ (Flash Drive) จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาจ้าง
งวดที่ ๒ ส่งมอบรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามขอบเขตของงานในข้อ ๔.๒ ในรูปแบบเอกสาร
จำนวน ๒ ชุด และบันทึกไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ลงในเอ็กซ์เทอร์นอลฮาร์ดดิสก์ (External Hard Disk) จำนวน ๑
ชุด ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที ่ ๓ ส่ ง มอบรายงานสรุ ป ผลการดำเนิ น งาน ตามขอบเขตของงานในข้ อ ๔.๓
ในรูปแบบเอกสารจำนวน ๒ ชุด และบันทึกไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ลงในเอ็กซ์เทอร์นอลฮาร์ดดิสก์ (External Hard
Disk) จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๑๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๔ ส่งมอบงานตามขอบเขตงาน ๔.๔ และ ๔.๕ ในรูปแบบเอกสารจำนวน ๒ ชุด และ
บันทึกไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ลงในเอ็กซ์เทอร์นอลฮาร์ดดิสก์ (External Hard Disk) จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๑๕๐
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
๙
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ซต์

สพธอ. จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง โดยแบ่งเป็น ๔ งวด ดังนี้

ว็บไ

งวดที่ ๑ จำนวนร้อยละ ๑๕ ของวงเงินการจ้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานและส่ง
มอบงานตามสิ่งส่งส่งมอบข้อ ๗ งวดที่ ๑ และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ จำนวนร้อยละ ๓๐ ของวงเงินการจ้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานและส่ง
มอบงานตามสิ่งส่งมอบข้อ ๗ งวดที่ ๒ และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

่านเ

งวดที่ ๓ จำนวนร้อยละ ๓๐ ของวงเงินการจ้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานและส่ง
มอบงานตามสิ่งส่งมอบข้อ ๗ งวดที่ ๓ และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

พร่ผ

งวดที่ ๔ จำนวนร้อยละ ๒๕ ของวงเงินการจ้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานและส่ง
มอบงานตามสิ่งส่งมอบข้อ ๗ งวดที่ ๔ และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

เผย
แ

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

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

๑๐

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
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เผย
แ

พร่ผ

่านเ

ว็บไ

ซต์

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณา
ใช้เ กณฑ์ร าคาและเกณฑ์ค ุณ ภาพประกอบกัน โดย สพธอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา
คัดเลือกโดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุด ดังนี้
๑๑.๑ ราคา ให้น้ำหนักร้อยละ ๒๐
๑๑.๒ ผลงานที่ผ่านมาหรือความน่าเชื่อถือของผู้เสนอราคา ให้น้ำหนักร้อยละ ๓๕
๑๑.๓ แผนการปฏิบัติงานหรือการตอบตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ ให้น้ำหนักร้อย
ละ ๔๐
๑๑.๔ ข้อเสนออื่น ๆ ที่ส่งเสริมวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้น้ำหนักร้อยละ ๕
การพิจารณาข้อเสนอตามขอบเขตของงาน ผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ จะต้องได้รับคะแนน
รวมไม่น้อยกว่า ๘๐ (แปดสิบ) คะแนน จากคะแนนรวม ๑๐๐ (หนึ่งร้อย) คะแนน ตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
ดังนี้
ลำดับ
รายละเอียด
น้ำหนัก คะแนนต่อ คะแนน
(ร้อยละ)
ข้อ
รวม
(๑๐๐)
(๑๐๐)
๑ เกณฑ์ราคา
๒๐
๒ ความน่าเชื่อถือของผู้เสนอราคา
๓๕
๑๕

เอก

สาร

๒.๑ ประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบ
เดียวกันกับขอบเขตงานของโครงการ มีรายละเอียด
ดังนี้
(๑) กิจกรรมสร้างการรับรู้ในรูปแบบของอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การบรรยาย และ/หรือการเสวนาไปยัง
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
(๒) กิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อก่อให้เกิดการ
พัฒนานวัตกรรมหรือบริการ โดยส่งเสริม สร้าง
ประโยชน์และสนับสนุนธุรกิจหรือบริการ ในรูปแบบ
ของการประกวดแข่งขันแบบทีม
(๓) กิจกรรมสร้างโอกาสในทางธุรกิจ (Business
Matching) ระหว่างผู้ประกอบการและกลุ่มผู้พัฒนา
นวัตกรรม
เกณฑ์คะแนน
- นำเสนอตรงกับรายละเอียดข้อ ๑ ได้ ๖๐ คะแนน
- นำเสนอตรงกับรายละเอียดข้อ ๑ และ ๒ ได้ ๘๐ คะแนน
- นำเสนอตรงกับรายละเอียดทั้ง ๓ ข้อ ได้ ๑๐๐ คะแนน

๑๑

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
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๑๕

คะแนน
รวม
(๑๐๐)

เผย
แ

พร่ผ

๒.๒ ความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของโครงการ มี
รายละเอียดดังนี้
(๑) ประเภทและรูปแบบของสื่อที่เลือกใช้เพื่อการ
สื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
(๒) การสื่อสารถึงประชาชนทั่วไปให้เข้าใจถึง
ประโยชน์ของการใช้ประโยชน์จาก e-Office
Solution และบทบาทของ สพธอ. ต่อการดำเนิน
โครงการ
(๓) การเชื่อมโยงผลลัพธ์โครงการกับภารกิจของ
สพธอ. เพื่อสร้างให้เกิดแนวทางความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนภารกิจ สพธอ. ต่อไป

คะแนนต่อ
ข้อ
(๑๐๐)

ซต์

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

ว็บไ

รายละเอียด

่านเ

ลำดับ

๒.๓ ความเชี่ยวชาญของคณะทำงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ
แผนการดำเนินโครงการ
๓.๑ การนำเสนอกลุ่มเป้าหมายโครงการ มี
รายละเอียดดังนี้
(๑) ความเหมาะสมและสอดคล้องของกลุ่มเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์โครงการ
(๒) เครือข่ายและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
(๓) การสรุปผลและจัดกลุ่มเป้าหมายเพื่อแสดง
ภาพรวมในการส่งเสริม สร้างประโยชน์และสนับสนุน
ธุรกิจหรือบริการ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

เอก

๓

สาร

เกณฑ์คะแนน
- นำเสนอตรงกับรายละเอียดข้อ ๑ ได้ ๖๐ คะแนน
- นำเสนอตรงกับรายละเอียดข้อ ๑ และ ๒ ได้ ๘๐ คะแนน
- นำเสนอตรงกับรายละเอียดทั้ง ๓ ข้อ ได้ ๑๐๐ คะแนน

๕
๔๐
๑๕

เกณฑ์คะแนน
- นำเสนอตรงกับรายละเอียดข้อ ๑ ได้ ๖๐ คะแนน
- นำเสนอตรงกับรายละเอียดข้อ ๑ และ ๒ ได้ ๘๐ คะแนน
- นำเสนอตรงกับรายละเอียดทั้ง ๓ ข้อ ได้ ๑๐๐ คะแนน

๓.๒ รูปแบบของกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์
๑๒

๑๕
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
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๓.๓ ผลลัพธ์และผลผลิตที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
ข้อเสนออื่น ๆ
เช่น เสนอเครือข่ายการดำเนินงาน (Partner) ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ นอกเหนือจากขอบเขตงานจ้าง
จำนวนครั้งที่เผยแพร่ที่เพิ่มขึ้นจากขอบเขตงานจ้าง
แนวทางอื่น ๆ ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น
คะแนนรวมทั้งหมด

๑๐

คะแนน
รวม
(๑๐๐)

๑๐๐

พร่ผ

หมายเหตุ

๕

คะแนนต่อ
ข้อ
(๑๐๐)

ซต์

น้ำหนัก
(ร้อยละ)

ว็บไ

๔

รายละเอียด

่านเ

ลำดับ

สาร

เผย
แ

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

เอก

๑๒. การสงวนสิทธิ์
สพธอ. ขอสงวนสิทธิ์ดังนี้
๑๒.๑ ไม่ดำเนินการคัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ๆ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเสนอโครงการของผู้
เสนอราคาทั้งหมดยังไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือได้รับคะแนนข้อเสนอ
ด้านเทคนิคต่ำกว่า ๘๐ (แปดสิบ) คะแนน
๑๒.๒ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะไม่สามารถนำส่งตัวแทน ผู้สมัครเข้าประกวด หรือผู้แข่งขันที่
มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก ทั้งที่เป็นพนักงานของบริษัท เป็นผู้เกี่ยวข้อง
กับผู้กำหนดกติกาในการแข่งขัน หรือเป็นผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการตัดสิน ในกิจกรรมการประกวดการแข่งขันใน
ข้อ ๔.๓

๑๓

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
.....................................................................................................

ซต์

เรียน

เอก

สาร

เผย
แ

พร่ผ

่านเ

ว็บไ

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. ..............................

เผย
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ให้ระบุชื่อย่อของหน่วยงานของรัฐที่ดาเนินการจัดจ้าง เช่น กรม หรือจังหวัด หรือทีโอที เป็นต้น
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สัญญาเลขที…
่ ………………………………
สัญญาฉบับนี้ทาํ ขึน้ ณ…………………..……...ตําบล/แขวง……………………..….อําเภอ/เขต
……………………..จังหวัด…….…………….เมือ่ วันที…
่ ..……เดือน…………………..พ.ศ……………
ระหว่าง…………………………………..โดย………...………………………ซึง่ ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผูว้ า่ จ้าง” ฝ่ ายหนึ่ง
กับ………………………….ซึง่ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคล ณ………………….……..มีสาํ นักงานใหญ่อยูเ่ ลขที…
่ ……
ถนน………………………..ตําบล/แขวง…….……………....อําเภอ/เขต……………….จังหวัด……...……….
โดย……………………...ผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุน้ ส่วน
บริษทั ………….…..ลงวันที…
่ ………(และหนังสือมอบอํานาจลงวันที…
่ …………..)* แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณี ทีผ่ รู้ บั จ้าง
เป็ นบุคคลธรรมดาให้ใช้ขอ้ ความว่ากับ………………………….อยูบ่ า้ นเลขที…
่ ……..….ถนน………...……ตําบล/
แขวง……..………….อําเภอ/เขต…………..…..จังหวัด…………..……..)* ซึง่ ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผูร้ บั จ้าง” อีกฝ่ ายหนึ่ง
คูส่ ญ
ั ญาได้ตกลงกันมีขอ้ ความดังต่อไปนี้

เผย

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง
ผูว้ า่ ตกลงจ้างและผูร้ บั จ้างตกลงรับจ้างทํางาน……………………………ณ…..…………….....ตําบล/
แขวง…………………..อําเภอ/เขต…………..…………จังหวัด……………….…..ตามข้อกําหนดและเงือ่ นไขสัญญานี้รวมทัง้
เอกสารแนบท้ายสัญญาผูร้ บั จ้างตกลงทีจ่ ะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพือ่ ใช้ใน
งานจ้างตามสัญญานี้

เอก

สาร

ข้อ 2. เอกสารอันเป็ นส่วนหนึ่ งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
2.1 ผนวก 1.…………………(แบบรูป)………………จํานวน……….………หน้า
2.2 ผนวก 2……………...(รายการละเอียด)…………..จํานวน…………….....หน้า
2.3 ผนวก 3………(ใบจ้างปริมาณงานและราคา)……..จํานวน……………….หน้า
2.4 ผนวก 4………………(ใบเสนอราคา)…………….จํานวน………………หน้า
2.5 …………………………….ฯลฯ………………………….

____________________________________________________________________________________
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาทีข่ ดั แย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ขอ้ ความในสัญญานี้บงั คับ และในกรณีท่ี
หมายเหตุ * ตัดเอกสารแนบท้
ออกหรื อใส่ไาว้ยสั
ตามความเหมาะสม
ญญาขัดแย้งกันเอง ผูร้ บั จ้างจะต้องปฏิบตั ติ ามคําวินิจฉัยของผูว้ า่ จ้าง
ข้อ 3. หลักประกันการปฏิ บตั ิ ตามสัญญา
ในขณะทําสัญญานี้ผรู้ บั จ้างได้นําหลักประกันเป็ น………………………………………..………
เป็ นจํานวนเงิน…………………บาท (…………….………….) มามอบให้แก่ผวู้ า่ จ้างเพือ่ เป็ นหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญา
นี้หลักประกันทีผ่ รู้ บั จ้างนํามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผูว้ ่าจ้างจะคืนให้เมือ่ ผูร้ บั จ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ 4. ก. ค่าจ้างและการจ่ายเงิ น
(สําหรับสัญญาทีเ่ ป็ นราคาต่อหน่วย)
ผูว้ า่ จ้างตกลงจ่ายและผูร้ บั จ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็ นจํานวนเงิน……………………………บาท
(……………………….…..) ซึง่ ได้รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ จํานวน……………..บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จา่ ยทัง้ ปวง
ด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็ นเกณฑ์ ตามรายการ แต่ละประเภท ดังทีไ่ ด้กําหนดไว้ ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา
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คูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ าย ต่างตกลงว่า จํานวนปริมาณงานทีก่ าํ หนดไว้ ในบัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคานี้
เป็ นจํานวนโดยประมาณเท่านัน้ จํานวนปริมาณงานทีแ่ ท้ จริงอาจจะมาก หรือน้อยกว่านี้กไ็ ด้ ซึง่ ผูว้ า่ จ้าง จะจ่ายเงินค่าจ้าง
ให้แก่ผรู้ บั จ้าง ตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการทีไ่ ด้ทาํ เสร็จจริง คูส่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ าย ต่างตกลง ทีจ่ ะไม่เปลีย่ นแปลง
ราคาต่อหน่วย หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน อันเกิดจาก การทีจ่ าํ นวนปริมาณงานในแต่ละรายการ ได้แตกต่าง ไปจากที่
กําหนดไว้ในสัญญา ทัง้ นี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้*
4.1 เมือ่ ปริมาณงานทีท่ าํ เสร็จจริงในส่วนทีเ่ กินกว่า ร้อยละ125 (หนึ่งร้อยยีส่ บิ ห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ)
ของปริมาณงาน ทีก่ าํ หนดไว้ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคา จะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาต่อ
หน่วย ตามสัญญา
4.2 เมือ่ ปริมาณงาน ทีท่ าํ เสร็จจริง ในส่วนทีเ่ กินกว่า ร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานทีก่ าํ หนดไว้ ในสัญญา หรือ
ใบแจ้งปริมาณงาน และราคาจะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ 83 (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วย ตามสัญญา
4.3 เมือ่ ปริมาณงานทีท่ าํ เสร็จจริง น้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน ทีก่ าํ หนดไว้ ในสัญญา หรือใบแจ้งปริมาณ
งานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิม่ ชดเชย เป็ นค่า overhead และ mobilization สําหรับงาน
รายการ นัน้ ในอัตราร้อยละ 17 (สิบเจ็ด)
ของผลต่าง ระหว่างปริมาณงานทัง้ หมด ของงานรายการนัน้ ตามสัญญา
โดยประมาณ กับปริมาณงานทีท่ าํ เสร็จจริง คูณด้วย ราคาต่อหน่วยตามสัญญา
4.4 ผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินที่เพิม่ ขึน้ หรือหักลดเงิน ในแต่ละกรณี ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้าย ของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวด
สุดท้าย ของการจ่ายเงิน ตามทีผ่ วู้ ่าจ้าง จะพิจารณาเห็นสมควร ผูว้ ่าจ้าง ตกลงทีจ่ ะจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผรู้ บั จ้าง เป็ นรายเดือน
ตามเนื้องานที่ทําเสร็จจริง เมื่อ ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ ของผู้ว่าจ้างได้ทําการตรวจสอบผลงาน ที่ทําเสร็จแล้ว และปรากฏว่า
เป็ นทีพ่ อใจ ตรงตามข้อกําหนด แห่งสัญญานี้ ทุกประการ ผูว้ า่ จ้าง จะออกหนังสือรับรอง การรับมอบงานนัน้ ให้ไว้แก่ผรู้ บั จ้าง
การจ่ายเงินงวดสุดท้าย จะจ่ายให้ เมื่องานทัง้ หมด ตามสัญญา ได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทัง้ การทําสถานทีก่ ่อสร้าง ให้สะอาด
เรียบร้อย ตามทีก่ าํ หนดไว้ ในข้อ 20

สาร

____________________________________________________________________________________
หมายเหตุ * อัตราร้ อยละที่ระบุไว้ ตอ่ ไปนี ้ อาจพิจารณาแก้ ไขได้ ตามความเหมาะสม

เอก

ข้อ 4. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิ น
(สําหรับสัญญาทีเ่ ป็ นราคาเหมารวม)
ผูว้ า่ จ้าง ตกลงจ่าย และผูร้ บั จ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจํานวนเงิน…………………….………..บาท
(……………………) ซึง่ ได้รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ จํานวน………………บาท ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทัง้ ปวงด้วย
แล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็ นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงิน เป็ นงวด ๆ ดังนี้
งวดที่ 1 เป็ นจํานวนเงิน………………..บาท (…………………………..………….) เมือ่ ผูร้ บั จ้าง
ได้ปฏิบตั งิ าน………………ให้แล้วเสร็จภายใน………………………………………………
งวดที่ 2 เป็ นจํานวนเงิน……………………..บาท (………………………..……….) เมือ่ ผูร้ บั จ้าง
ได้ปฏิบตั งิ าน………………ให้แล้วเสร็จภายใน………………………………………………ฯลฯ
งวดสุดท้าย เป็ นจํานวนเงิน……..………...บาท (…………………………...……..) เมือ่ ผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ านทัง้ หมด ให้แล้ว
เสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทัง้ ทําสถานทีก่ ่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามทีก่ าํ หนดไว้ ในข้อ 20
การจ่ายเงิน ตามเงือ่ นไข แห่งสัญญานี้ ผูว้ า่ จ้าง จะโอนเงินเข้า บัญชีเงินฝากธนาคารของผูร้ บั จ้าง
ชือ่ ธนาคาร…………………….สาขา……………..ชือ่ บัญชี…………………เลขทีบ่ ญ
ั ชี…………………ทัง้ นี้ ผูร้ บั จ้าง ตกลงเป็ น
ผูร้ บั ภาระ เงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกีย่ วกับการโอนทีธ่ นาคารเรียกเก็บ และยินยอม ให้มกี ารหักเงินดังกล่าว จาก
จํานวนเงินโอนในงวดนัน้ ๆ (ความในวรรคนี้ ใช้สาํ หรับ กรณีท่ี ส่วนราชการจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผรู้ บั จ้าง
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ของผูร้ บั จ้าง ตามแนวทาง ทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด)
.
*ข้อ 5. เงิ นค่าจ้างล่วงหน้ า
ผูว้ า่ จ้าง ตกลงจ่ายเงินค้าจ้างล่วงหน้า ให้แก่ผรู้ บั จ้าง เป็ นจํานวนเงิน……………………..…บาท
(………………..……) ซึง่ เท่ากับร้อยละ………………ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาทีร่ ะบุไว้ ในข้อ 4
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เงินจํานวนดังกล่าว จะจ่ายให้ ภายหลังจาก ทีผ่ รู้ บั จ้าง ได้วางหลักประกัน การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า เต็มตามจํานวนเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้านัน้ ให้แก่ผวู้ า่ จ้าง ผูร้ บั จ้าง จะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบทีผ่ วู้ า่ จ้าง กําหนดให้ และผูร้ บั จ้างตกลง
ทีจ่ ะกระทําตามเงือ่ นไขอันเกีย่ วกับการใช้จา่ ย และการใช้คนื เงินค่าจ้างล่วงหน้านัน้ ดังต่อไปนี้
5.1 ผูร้ บั จ้าง จะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านัน้ เพือ่ เป็ นค่าใช้จา่ ย ในการปฏิบตั งิ าน ตามสัญญาเท่านัน้ หากผูร้ บั จ้าง ใช้จา่ ยเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ของเงินค่าจ้างล่วงหน้านัน้ ในทางอืน่ ผูว้ า่ จ้าง อาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืน จากผูร้ บั
จ้าง หรือบังคับแก่หลักประกัน การปฏิบตั ติ ามสัญญาได้ทนั ที
5.2 เมือ่ ผูว้ า่ จ้างเรียกร้อง ผูร้ บั จ้าง ต้องแสดงหลักฐาน การใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพือ่ พิสจู น์วา่ ได้เป็ นไปตามข้อ 5.1
ภายในกําหนด 15 วัน นับถัดจากวัน ได้รบั แจ้งจาก ผูว้ า่ จ้าง หากผูร้ บั จ้าง ไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกําหนด 15 วัน
ผูว้ า่ จ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืน จากผูร้ บั จ้าง หรือบังคับแก่ หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ได้ทนั ที
* 5.3 (สําหรับสัญญาทีเ่ ป็ นราคาต่อหน่วย)
ในการจ่ายเงินค่าจ้าง ให้แก่ผรู้ บั จ้างตามข้อ 4 ก. ผูว้ า่ จะหักเงินค่าจ้าง ในแต่ละเดือนไว้จาํ นวนทัง้ หมด* ทัง้ นี้ จนกว่าจํานวนเงิน
ทีห่ กั ไว้ จะครบตามจํานวน เงินค่าจ้างล่วงหน้า ทีผ่ รู้ บั จ้างได้รบั ไปแล้ว
5.4 เงินจํานวนใด ๆ ก็ตาม ทีผ่ รู้ บั จ้าง จะต้องจ่ายให้แก่ ผูว้ า่ จ้างเพือ่ ชําระหนี้ หรือเพือ่ ชดใช้ความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผูว้ า่
จ้าง จะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวด ทีจ่ ะจ่ายให้แก่ ผูร้ บั จ้าง ก่อนทีจ่ ะหักชดใช้คนื เงินค่าจ้างล่วงหน้า
5.5 ในกรณีทม่ี กี ารบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าทีเ่ หลือ เกินกว่าจํานวนเงิน ทีผ่ รู้ บั จ้าง จะได้รบั หลังจากหักชดใช้ ใน
กรณีอน่ื แล้ว ผูร้ บั จ้าง จะต้องจ่ายคืนเงิน จํานวนทีเ่ หลือนัน้ ให้แก่ผวู้ า่ จ้าง ภายใน 7 วัน นับถัดจากวัน ได้รบั แจ้ง เป็ นหนังสือ
จากผูว้ า่ จ้าง
5.5 ก. (สําหรับสัญญาทีเ่ ป็ นราคาต่อหน่วย)
ผูว้ า่ จ้าง จะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้า ให้แก่ผรู้ บั จ้าง ต่อเมือ่ ผูว้ า่ จ้าง ได้หกั เงินค่าจ้างไว้ครบจํานวนเงินล่วงหน้า ตาม 5.3
5.5 ข. (สําหรับสัญญาทีเ่ ป็ นราคาเหมารวม)
ผูว้ า่ จ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผรู้ บั
จ้าง**……………………………………………………………………………………………………………

เอก

*** ข้อ 6. การหักเงิ นประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินให้แก่ผรู้ บั จ้างแต่ละงวด ผูว้ า่ จ้าง จะหักเงิน จํานวนร้อยละ 10 ของเงินทีต่ อ้ งจ่าย ในงวดนัน้ เพือ่ เป็ น
ประกันผลงาน ในกรณีท่ี เงินประกันผลงาน จะต้องถูกหักไว้ทงั ้ สิน้ ไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน (สําหรับสัญญาทีเ่ ป็ นราคาต่อหน่วย) หรือ
จํานวน…………......บาท (สําหรับสัญญาทีเ่ ป็ นราคาเหมารวม) ผูม้ รี บั จ้าง มีสทิ ธิทจ่ี ะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผูร้ บั จ้าง
จะต้องวางหนังสือคํ้าประกัน ของธนาคาร ซึง่ ออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้ต่อผูว้ า่ จ้างเพือ่ เป็ นหลักประกันแทนก็
ได้ผวู้ า่ จ้าง จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือ หนังสือคํ้าประกัน ของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ่ง ให้แก่ผรู้ บั จ้าง พร้อมกับ
การจ่ายเงิน งวดสุดท้าย
ข้อ 7 ก. กําหนดเวลาแล้วเสร็จและสิ ทธิ ของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิ กสัญญา
ภายในกําหนด…………..วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผูร้ บั จ้าง จะต้องเสนอแผนงานให้เป็ นทีพ่ อใจ แก่ผวู้ า่ จ้าง
โดยแสดงถึงขัน้ ตอน ของการทํางาน และกําหนดเวลาทีต่ อ้ งใช้ ในการทํางานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ***
ผูร้ บั จ้าง ต้องเริม่ ทํางานทีร่ บั จ้าง ภายในกําหนด………….วัน นับถัดจาก วันได้รบั หนังสือ แจ้งให้เริม่ งานและจะต้อง ทํางานให้
แล้วเสร็จ ภายในกําหนด……...วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้ง ดังกล่าวนัน้
ถ้ามิได้เสนอแผนงาน หรือ ไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จ ตามกําหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จ ล่าช้าเกินกว่า
กําหนดเวลา หรือผูร้ บั จ้าง ทําผิดสัญญา ข้อใดข้อหนึ่ง หรือ ตกเป็ นผูล้ ม้ ละลาย หรือเพิกเฉยไม่ ปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ของ
คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผูค้ วบคุมงานหรือบริษทั ทีป่ รึกษา ซึง่ ได้รบั มอบอํานาจ จากผูว้ า่ จ้าง ผูว้ า่ จ้าง มีสทิ ธิทจ่ี ะบอก
เลิกสัญญานี้ได้ และมีสทิ ธิจา้ ง ผูร้ บั จ้างรายใหม่ เข้าทํางาน ของผูร้ บั จ้างให้ลุลว่ งไปได้ดว้ ย
การทีผ่ วู้ า่ จ้าง ไม่ใช้สทิ ธิเลิกสัญญา ดังกล่าวข้างต้นนัน้ ไม่เป็ นเหตุให้ ผูร้ บั จ้าง พ้นจาก ความรับผิด ตามสัญญา
____________________________________________________________________________________
หมายเหตุ * ในกรณีทห่ี น่วยงานผูว้ า่ จ้างพิจารณาเห็นเป็ นการจําเป็ นและสมควร จะหักค่าจ้าง ในแต่ละเดือนไว้เพียงบางส่วน ก็
ได้โดย แก้ไขจํานวนร้อยละ……….ของค่าจ้างในแต่ละเดือน ตามความเหมาะสมก็ได้
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** หากการจ่ายเงิน ค่าจ้างงวดที่ 2 เป็ นการจ่ายตาม ผลงานของผูร้ บั จ้าง ในส่วนทีป่ ฏิบตั งิ าน เกินกว่าจํานวนเงินล่วงหน้า ให้
ผูว้ า่ จ้าง คืนหลักประกัน เงินล่วงหน้า พร้อมกับจ่าย เงินค่าจ้างงวดที่ 2 แต่ถา้ การจ่ายค่างจ้างงวดที่ 2 เป็ นการจ่ายตามผลงาน
ของผูร้ บั จ้าง โดยเฉลีย่ หักเงินล่วงหน้าออกตามส่วนของค่าจ้างในแต่ละงวดให้ผวู้ า่ จ้างคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าพร้อมกับการ
จ่ายเงินค่างวดสุดท้าย
*** ตัดออกหรือใส่ไว้ตามความเหมาะสม
ข้อ 7 ข. กําหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิ ทธิ ของผูว้ า่ จ้างในการบอกเลิ กสัญญา
ผู้ร บั จ้า งต้อ งเริ่ม ทํา งานที่ร บั จ้า งภายในวัน ที่… .. เดือ น…..…. พ.ศ. ………….และจะต้องทํางานให้แล้วเสร็จริ
บูรณ์ภายในวันที…
่ .. เดือน……….. พ.ศ. ………..ถ้าผูร้ บั จ้างมิได้ลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไม่สามารถทํางานให้
แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชือ่ ได้วา่ ผูร้ บั จ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกิน
่
กว่ากําหนดเวลา หรือผูร้ บั จ้างทําผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็ นผูล้ ม้ ละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบตั ติ ามคําสังของ
คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผูค้ วบคุมงานหรือบริษทั ทีป่ รึกษา ซึง่ ได้รบั มอบอํานาจจากผูว้ า่ จ้าง ผูว้ า่ จ้างมีสทิ ธิทจ่ี ะบอก
เลิกสัญญานี้ได้ และมีสทิ ธิจา้ งผูร้ บั จ้างรายใหม่ เข้าทํางานของผูร้ บั จ้างให้ลุล่วงไปด้วย
การทีผ่ วู้ า่ จ้างไม่ใช้สทิ ธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็ นเหตุให้ผรู้ บั จ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

เอก
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ข้อ 8 .ความรับผิดชอบ ในความชํารุด บกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบรู ณ์ และผูว้ า่ จ้าง ได้รบั มอบงาน จากผูร้ บั จ้าง หรือจากผูร้ บั จ้างรายใหม่ ในกรณีท่ี มีการบอกเลิก
สัญญา ตามข้อ 7 หากมีเหตุชาํ รุด บกพร่อง หรือ เสียหายเกิดขึน้ จากการจ้างนี้ ภายใน กําหนด* ………………ปี ……………
เดือน นับถัดจาก วันทีไ่ ด้รบั มอบงานดังกล่าว ซึง่ ความชํารุดบกพร่อง หรือ เสียหายนัน้ เกิดจากความบกพร่อง ของผูร้ บั จ้าง
อันเกิดจาก การใช้วสั ดุ ทีไ่ ม่ถูกต้อง หรือทําไว้ไม่เรียบร้อย หรือทําไม่ถกู ต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผูร้ บั จ้าง จะต้องรีบทํา
การแก้ไข ให้เป็ นทีเ่ รียบร้อย โดยไม่ชกั ช้า โดยผูว้ า่ จ้างไม่ ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทงั ้ สิน้ หากผูร้ บั จ้างบิดพลิว้
ไม่
กระทําการดังกล่าว ภายในกําหนด…...วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้แจ้งเป็ นหนังสือ จากผูว้ า่ จ้าง หรือ ไม่ทาํ การแก้ไข ให้ถกู ต้องเรียบร้อย
ภายในเวลา ทีผ่ วู้ า่ จ้างกําหนดให้ ผูว้ า่ จ้าง มีสทิ ธิทจ่ี ะทําการนัน้ เอง หรือ จ้างผูอ้ น่ื ให้ทาํ งานนัน้ โดยผูร้ บั จ้าง ต้องเป็ นผูอ้ อก
ค่าใช้จา่ ย
ข้อ 9. การจ้างช่วง
ผูร้ บั จ้าง จะต้องไม่เอางานทัง้ หมด หรือ บางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รบั ความยินยอมเป็ น
หนังสือ จากผูว้ า่ จ้างก่อน ทัง้ นี้ นอกจากในกรณี ทีส่ ญ
ั ญานี้จะได้ระบุไว้เป็ นอย่างอืน่ ความยินยอมดังกล่าวนัน้ ไม่เป็ นเหตุให้
ผูร้ บั จ้าง หลุดพ้นจากความรับผิด หรือ พันธะหน้าทีต่ ามสัญญานี้ และผูร้ บั จ้าง จะยังคงต้องรับผิด ในความผิด และความ
ประมาทเลินเล่อ ของผูร้ บั จ้างช่วง หรือ ของตัวแทน หรือลูกจ้างรับจ้างช่วงนัน้ ทุกประการ

____________________________________________________________________________________
หมายเหตุ *กําหนดเวลาที่ผ้ รู ับจ้ างจะผิด ในความชํารุด บกพร่ อง โดยปกติจะเป็ นเวลาที่ 1 ปี แต่ในกรณีงาน
จ้ าง ผู้วา่ จ้ างควร จะรับผิดมากกว่า 1 ปี ตามลักษณะงาน หรื อ ด้ วยเหตุใดก็ตาม ก็ให้ กําหนด ระยะเวลา
ดังกล่าว ตามที่ ผู้วา่ จ้ าง เห็นเหมาะสม
ข้อ 10. การควบคุม งานของผูร้ บั จ้าง
ผูร้ บั จ้าง ต้องควบคุมงานทีร่ บั จ้าง อย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพ และความชํานาญ และในระหว่างทํางาน ทีร่ บั จ้าง
จะต้องจัดให้มผี แู้ ทน ซึง่ ทํางานเต็มเวลา เป็ นผูค้ วบคุมงาน ผูค้ วบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็ นผูแ้ ทน ได้รบั มอบอํานาจ จากผูร้ บั
จ้างคําสัง่ หรือคําแนะนํ าต่างๆทีไ่ ด้แจ้ง แก่ผูแ้ ทน ผูไ้ ด้รบั มอบอํานาจนัน้ ให้ถอื ว่าเป็ นคําสัง่ หรือคําแนะนํา ที่ได้แจ้งแก่ผูร้ บั
จ้าง การแต่งตัง้ ผูค้ วบคุมงาน นัน้ จะต้องทําเป็ นหนังสือ และต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูว้ ่าจ้าง การเปลีย่ นตัว หรือแต่งตัง้ ผู้
ควบคุมงานใหม่ จะทํามิได้ หากไม่ได้รบั ความเห็นชอบ จากผู้ว่าจ้างก่อนผู้ว่าจ้าง มีสทิ ธิท่จี ะขอให้เปลีย่ นตัวแทน ได้รบั มอบ
อํานาจนัน้ โดยแจ้งเป็ นหนังสือไปยัง ผูร้ บั จ้าง และผู้รบั จ้างจะต้องทําการเปลีย่ นตัวโดยพลัน โดยไม่คดิ ราคาเพิม่ หรืออ้างเป็ น
เหตุเพือ่ ขยายอายุ สัญญาอันเนื่องมาจากเหตุน้ี
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ข้อ 11. ความรับผิดชอบผูร้ บั จ้าง
ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดต่ออุบตั เิ หตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั จ้าง และ
จะต้องรับผิด ต่อความเสียหาย จากการกระทํา ของลูกจ้าง ของผูร้ บั จ้างความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งาน ทีผ่ รู้ บั จ้าง ได้ทาํ ขึน้
แม้จะเกิดขึน้ เพราะ เหตุสดุ วิสยั นอกจากกรณี อันเกิดจากความผิด ของผูว้ า่ จ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิน้ สุดลง เมือ่ ผูว้ า่ จ้างได้รบั
มอบงาน ครัง้ สุดท้าย ซึง่ หลังจากนัน้ ผูร้ บั จ้างคงต้องรับผิด เพียงในกรณีชาํ รุด บกพร่อง หรือ ความเสียหาย ดังกล่าวในข้อ 8
เท่านัน้
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ข้อ 12. การจ่ายเงิ นแก่ลูกจ้าง
ผูร้ บั จ้าง จะต้องจ่ายเงินแก่ลกู จ้าง ทีผ่ รู้ บั จ้างได้จา้ งมา ในอัตราและตามกําหนดเวลาทีผ่ รู้ บั จ้างได้ตกลง หรือทําสัญญา
ไว้ ต่อลูกจ้างดังกล่าว ถ้าผูร้ บั จ้าง ไม่จา่ ยเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใด แก่ลกู จ้างดังกล่าว ในวรรคแรก ผูว้ า่ จ้าง มีสทิ ธิท่ี
จะเอาเงินค่าจ้าง ทีจ่ ะต้องจ่ายแก่ผรู้ บั จ้าง มาจ่ายให้แก่ผรู้ บั จ้างดังกล่าว และให้ถอื ว่าผูว้ า่ จ้าง ได้จา่ ยเงินจํานวนนัน้ เป็ น
ค่าจ้างให้แก่ผรู้ บั จ้าง ตามสัญญาแล้วผูร้ บั จ้าง จะต้องจัดให้มปี ระกันภัย สําหรับลูกจ้างทุกคน ทีจ่ า้ งมาทํางาน โดยให้ครอบคลุม
ถึง ความรับผิดทัง้ ปวง ของผูร้ บั จ้าง รวมทัง้ ผูร้ บั จ้างช่วง อันหากจะพึงมี ในกรณีความเสียหาย ทีค่ ดิ ค่าสินไหมทดแทนได้ ตาม
กฎหมาย ซึง่ เกิดจากอุปัทวเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้าง หรือบุคคลอืน่ ทีผ่ รู้ บั จ้าง หรือผูร้ บั จ้างช่วงจ้าง มาทํางานผู้
รับจ้าง จะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทัง้ หลักฐานการชําระเบีย้ ประกัน ให้แก่ผวู้ า่ จ้าง เมือ่ ผูว้ า่ จ้างเรียกร้อง

เผย

ข้อ 13. การตรวจงานจ้าง
ถ้าผูว้ า่ จ้าง แต่งตัง้ กรรมการตรวจการจ้าง ผูค้ วบคุมงาน หรือบริษทั ทีป่ รึกษา เพือ่ ควบคุม การทํางานของผูร้ บั จ้าง
กรรมการตรวจการจ้าง หรือผูค้ วบคุมงาน หรือบริษทั ทีป่ รึกษานัน้ มีอาํ นาจเข้าไป ตรวจการงาน ในโรงงาน และสถานทีท่ ่ี
ก่อสร้าง ได้ทุกเวลา และผูร้ บั จ้าง จะต้องอํานวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือ ในการนัน้ ตามสมควรการทีม่ กี รรมการ
ตรวจการจ้าง ผูค้ วบคุมงาน หรือบริษทั ทีป่ รึกษา ทําให้ผรู้ บั จ้างพ้น ความรับผิดชอบ ตามสัญญานี้ขอ้ หนึ่งข้อใดไม่

เอก

สาร

ข้อ 14. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผูร้ บั จ้างจะต้องรับรองว่า ได้ตรวจสอบ และทําความเข้าใจ ในรูปแบบ รูปรายการละเอียด โดย ถีถ่ ว้ นแล้ว หาก
ปรากฏว่า แบบรูปและรายการละเอียดนัน้ ผิดพลาดหรือคลาดเคลือ่ น ไปจากหลักการ ทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผูร้ บั จ้าง
ตกลงทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม คําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผูค้ วบคุมงานหรือ บริษทั ทีป่ รึกษา ทีผ่ วู้ า่ จ้างแต่งตัง้ เพือ่ ให้งาน
แล้วเสร็จบริบรู ณ์ โดยจะคิดค่าใช้จา่ ยใด ๆ เพิม่ ขึน้ จากผูว้ า่ จ้างไม่ได้
ข้อ 15. การควบคุมงานโดยผูว้ ่าจ้าง
ผูร้ บั จ้าง ตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผูค้ วบคุมงาน หรือบริษทั ทีป่ รึกษา ทีผ่ วู้ า่ จ้างแต่งตัง้ มีอาํ นาจทีจ่ ะ
ตรวจสอบ และควบคุมงาน เพือ่ ให้เป็ นไปตามเอกสารสัญญา และมีอาํ นาจทีจ่ ะสังให้
่ แก้ไขเปลีย่ นแปลง เพิม่ เติม หรือตัดทอน
ซึง่ งานตามสัญญานี้ หากผูร้ บั จ้างขัดขืน ไม่ปฏิบตั ติ าม กรรมการตรวจการจ้าง ผูค้ วบคุมงาน หรือบริษทั ทีป่ รึกษา มีอํานาจทีจ่ ะ
สังให้
่ หยุดกิจการนัน้ ชัวคราวได้
่
ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผูร้ บั จ้างจะถือเป็ นเหตุ ขอขยายวันทําการออกไปมิได้
ข้อ 16. งานพิ เศษและการแก้ไขงาน
ผูว้ า่ จ้าง มีสทิ ธิทจ่ี ะสังให้
่ ผรู้ บั จ้าง ทํางานพิเศษ ซึง่ ไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยูใ่ นเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนัน้ ๆ
ั ่ เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และ
อยูใ่ นขอบข่ายทัวไป
่ แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผูว้ า่ จ้างยังมีสทิ ธิสงให้
ข้อกําหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ดว้ ย โดยไม่ทาํ ให้สญ
ั ญา เป็ นโมฆะแต่อย่างใด อัตราค่าจ้าง หรือราคาทีก่ าํ หนดไว้ ใน
สัญญานี้ให้กําหนดไว้ สําหรับงานพิเศษ หรืองานทีเ่ พิม่ เติมขึน้ หรือตัดทอนลงทัง้ ปวง ตามคําสังของผู
่
ว้ า่ จ้าง หากในสัญญา
ไม่ได้กาํ หนดไว้ถงึ อัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆทีจ่ ะนํามาใช้ สําหรับงานพิเศษ หรืองานทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่าว ผูว้ ่าจ้าง และผูร้ บั จ้างจะ
ได้ตกลงกัน ทีจ่ ะกําหนดอัตรา หรือราคา รวมทัง้ การขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพือ่ ความเหมาะสม ในกรณีทต่ี กลงกัน
ไม่ได้ ผูว้ า่ จ้างจะ กําหนดอัตราจ้าง หรือราคาตายตัวตามแต่ผวู้ ่าจ้าง จะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึง่ ผูร้ บั จ้าง จะต้อง
ปฏิบตั งิ าน ตามคําสังของผู
่
ว้ า่ จ้างแต่อาจสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะดําเนินการ ตามข้อ 21 ต่อไปได้
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ข้อ 17. ค่าปรับ
หากผูร้ บั จ้าง ไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาทีก่ าํ หนดไว้ ในสัญญา และผูว้ า่ จ้าง ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผูร้ บั
จ้าง จะต้องชําระค่าปรับ ให้แก่ผวู้ า่ จ้าง เป็ นจํานวนเงิน วันละ ……………..บาท และจะต้องชําระค่าใช้จา่ ย ในการควบคุมงาน
ในเมือ่ ผูว้ า่ จ้างต้องควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็ นจํานวนเงิน วันละ……………..บาท นับถัดจาก วันทีก่ ําหนดแล้วเสร็จตามสัญญา
หรือวันทีผ่ วู้ า่ จ้างได้ขยายให้ จนถึงวันที่ ทํางานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผูร้ บั จ้างยอมให้ผวู้ ่าจ้าง เรียกค่าเสียหาย อันเกิดขึน้
จากการ ทีผ่ รู้ บั จ้างทํางานล่าช้าเฉพาะส่วนทีเ่ กินกว่าจํานวนค่าปรับและค่าใช้จา่ ยดังกล่าวได้อกี ด้วย ในระหว่างทีผ่ วู้ า่ จ้างยังมิได้
บอกเลิกสัญญานัน้ หากผูว้ า่ จ้างเห็นว่าผูร้ บั จ้างจะไม่สามารถ ปฏิบตั ติ ามสัญญาต่อไปได้ ผูว้ า่ จ้างจะใช้สทิ ธิบอกเลิกสัญญาและ
ใช้สทิ ธิตามข้อ 18 ก็ได้ และถ้าผูว้ า่ จ้างได้ แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผูร้ บั จ้างเมือ่ ครบกําหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชาํ ระค่าปรับ
แล้ว ผูว้ า่ จ้างมีสทิ ธิทจ่ี ะปรับ ผูร้ บั จ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อกี ด้วย
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ข้อ 18. สิ ทธิ ของผู้วา่ จ้างภายหลังบอกเลิ กสัญญา
ในกรณีทผ่ี วู้ า่ จ้างบอกเลิกสัญญา ผูว้ า่ จ้างอาจทํางานนัน้ เองหรือว่าจ้างผูอ้ น่ื ให้ทาํ งานนัน้ ต่อ จนแล้วเสร็จได้ ผูว้ า่ จ้าง
หรือผูท้ ร่ี บั จ้างทํางานนัน้ ต่อมีสทิ ธิใช้เครือ่ งใช้การก่อสร้างสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ ชั ่วคราว สําหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึง่ เห็นว่า
จะต้องสงวนเอาไว้เพือ่ การปฏิบตั งิ านตามสัญญาตามทีจ่ ะเห็นสมควร ในกรณีดงั กล่าวผูว้ า่ จ้างมีสทิ ธิรบิ หลักประกันการปฏิบตั ิ
ตามสัญญาทัง้ หมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนัน้ ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึง่ เป็ นจํานวนเกิน
กว่าหลักประกัน การปฏิบตั งิ าน และค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ ในการทํางานนัน้ ต่อให้แล้วเสร็จตาม
สัญญา และค่าใช้จา่ ยในการควบคุมงานเพิม่ (ถ้ามี) ซึง่ ผูว้ า่ จ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงิน ใด ๆ ทีจ่ ะจ่าย
ให้แก่ผรู้ บั จ้างก็ได้

สาร

ข้อ 19. การกําหนดค่าเสียหาย
ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึง่ เกิดขึน้ จากผูร้ บั จ้างตามสัญญานี้ ผูว้ า่ จ้างมีสทิ ธิทจ่ี ะหักเอาจากจํานวน เงินค่าจ้างทีค่ า้ งจ่าย
หรือจากเงินประกันผลงานของผูร้ บั จ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาก็ได้ หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาทีห่ กั
ไว้จา่ ยเป็ นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยูอ่ กี เท่าใด ผูว้ า่ จ้างจะคืนให้แก่ผรู้ บั จ้างทัง้ หมด

เอก

ข้อ 20. การทําบริ เวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผูร้ บั จ้าง จะต้องรักษาบริเวณ สถานทีป่ ฏิบตั งิ านตามสัญญานี้ รวมทัง้ โรงงานหรือสิง่ อํานวย ความสะดวกใน การ
ทํางานของผูร้ บั จ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผูร้ บั จ้างช่วงให้อยูใ่ นความสะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ในการใช้งาน
ตลอด ระยะเวลาการจ้างและเมื่อทํางานเสร็จสิน้ แล้ว จะต้องขนย้ายบรรดาเครือ่ งใช้ ในการทํางานจ้างรวมทัง้ วัสดุ ขยะมูลฝอย
และสิง่ ก่อสร้างชัวคราวต่
่
าง ๆ (ถ้ามี) ทัง้ จะต้องกลบเกลีย่ พืน้ ดินให้ เรียบร้อย เพือ่ ให้บริเวณทัง้ หมดอยูใ่ นสภาพทีส่ ะอาด และใช้
การได้ทนั ที
*ข้อ 21. กรณี พิพาทและอนุญาโตตุลาการ
21.1 ในกรณีทม่ี ี ข้อโต้แย้งเกิดขึน้ ระหว่างคู่สญ
ั ญา เกีย่ วกับข้อกําหนด แห่งสัญญานี้หรือเกีย่ วกับการปฏิบตั สิ ญ
ั ญานี้ และ
คูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนัน้ ต่ออนุญาโตตุลาการเพือ่ พิจารณาชีข้ าด
21.2 เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ าย จะเห็นพ้องกันให้อนุ ญาโตตุลาการคนเดียว เป็ นผูช้ ข้ี าดการระงับข้อพิพาท ให้กระทําโดย
อนุญาโตตุลาการ 2 คน โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งจะทําหนังสือ แสดงเจตนาจะให้มอี นุ ญาโตตุลาการ ระงับข้อพิพาทและระบุช่อื
อนุญาโตตุลาการคนทีต่ นแต่งตัง้ ส่งไปยังคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งจากนัน้ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้ง
ดังกล่าว คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายทีไ่ ด้รบั แจ้งจะต้องแต่งตัง้ อนุญาโตตุลาการคนทีส่ อง ถ้าอนุ ญาโตตุลาการทัง้ สองคน ดังกล่าวไม่สามารถ
ประนีประนอมระงับข้อพิพาทนัน้ ได้ให้อนุยาโตตุลาการทัง้ สองคนร่วมกันแต่งตัง้ อนุญาโตตุลาการผูช้ ข้ี าด ภายในกําหนดเวลา
30 วัน นับจากวันทีไ่ ม่สามารถตกลงกัน ผูช้ ข้ี าดดังกล่าว จะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไป กระบวนพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ ให้ถอื ตามข้อบังคับอนุ ญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการอนุ ญาโตตุลาการกระทรวงยุตธิ รรมโดย
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อนุโลม หรือตามข้อบังคับอืน่ ทีค่ สู่ ญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายเห็นชอบ และให้กระทําในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ เป็ นภาษาในการดําเนินกระบวนการพิจารณา
21.3 ในกรณีทค่ี สู่ ญ
ั ญา ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่แต่งตัง้ อนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายตนหรือในกรณีทอ่ี นุ ญาโตตุลาการทัง้ สองคน ไม่สามารถ
ตกลงกันแต่งตัง้ อนุ ญาโตตุลาการผูช้ ข้ี าดได้ คูส่ ญ
ั ญา แต่ละฝ่ ายต่างมีสทิ ธิรอ้ ง ขอต่อศาลแพ่งเพือ่ แต่งตัง้ อนุญาโตตุลาการผูช้ ้ี
ขาดได้แล้วแต่กรณี
21.4 คําชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการ หรือของอนุ ญาโตตุลาการผูช้ ข้ี าดแล้วแต่กรณี ให้ถอื เป็ นเด็ดขาดและถึงทีส่ ดุ ผูกพัน
คูส่ ญ
ั ญา
21.5 คูส่ ญ
ั ญา แต่ละฝ่ ายเป็ น ผูร้ บั ภาระค่าธรรมเนียมอนุ ญาโตตุลาการฝ่ ายตนและออกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดําเนินกระบวน
พิจารณาฝ่ ายละครึง่ ในกรณีทม่ี กี ารแต่งตัง้ อนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือ มีการแต่งตัง้ อนุ ญาโตตุลาการผูช้ ข้ี าด ให้
อนุญาโตตุลาการหรืออนุ ญาโตตุลาการผูช้ ข้ี าด เป็ นผูก้ าํ หนดภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระ
ค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผูช้ ข้ี าดคนเดียว แล้วแต่กรณี
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ข้อ 22. การขยายเวลาปฏิ บตั ิ งานตามสัญญา
ในกรณีทม่ี ี เหตุสดุ วิสยั หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ ายผูว้ ่าจ้าง หรือพฤติการณ์
อันหนึ่งอันใดทีผ่ รู้ บั จ้าง ไม่ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย ทําให้ผรู้ บั จ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จ ตามเงือ่ นไขและกําหนดเวลา
แห่งสัญญานี้ได้ ผูร้ บั จ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดงั กล่าว พร้อมหลักฐานเป็ นหนังสือ ให้ผวู้ า่ จ้างทราบ เพือ่ ขอขยายเวลา
ทํางานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันทีเ่ หตุนนั ้ สิน้ สุดลง ถ้าผูร้ บั จ้าง ไม่ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตาม ความในวรรคหนึ่ง ให้ถอื ว่า
ผูร้ บั จ้างได้สละสิทธิ ์เรียกร้องในการทีจ่ ะขอขยายเวลาทํางานออกไปไม่มเี งือ่ นไขใด ๆ ทัง้ สิน้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด
หรือความบกพร่องของฝ่ ายผูว้ ่าจ้าง ซึง่ มีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผูว้ า่ จ้างทราบดีอยู่แล้วตัง้ แต่ตน้ การขยายกําหนด เวลาทํางาน
ตามวรรคหนึ่งอยูใ่ นดุลพินิจ ของผูว้ า่ จ้างทีจ่ ะพิจารณาตามทีเ่ ห็นสมควร
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*ข้อ 23 การใช้เรือไทย
ในการปฏิบตั ติ ามสัญญานี้ หากผูร้ บั จ้าง จะต้องสังหรื
่ อนําของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทัง้ เครือ่ งมือและอุปกรณ์ ที่
ต้องนําเข้ามาเพือ่ ปฏิบตั งิ านตามสัญญา ไม่วา่ ผูร้ บั จ้างจะเป็ นผูท้ น่ี ํา ของเข้ามาเองหรือนําเข้ามา โดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่น
ใด ถ้าสิง่ ของนัน้ ต้องนําเข้ามา โดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือทีม่ เี รือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูร้ บั จ้างต้องจัดการให้สงิ่ ของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือทีม่ สี ทิ ธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจาก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวีก่อน บรรทุกของนัน้ ลงเรืออื่นทีม่ ใิ ช่เรือไทย หรือ เป็ นของทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดย
เรืออื่นได้ ทัง้ นี้ไม่วา่ การสัง่ หรือ สังซื
่ อ้ สิง่ ของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็ นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด
ในการส่งมอบงาน ตามสัญญาให้แก่ผวู้ า่ จ้าง ถ้างานนัน้ มีสงิ่ ของตามวรรคแรก ผูร้ บั จ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading)
หรือสําเนาใบตรา ส่งสําหรับของนัน้ ซึง่ แสดงว่าได้บรรทุกมา โดยเรือไทยหรือเรือทีม่ สี ทิ ธิ เช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผวู้ า่ จ้าง
พร้อมกับการส่งมอบงานด้วย
ในกรณีท่ี สิง่ ของดังกล่าว ไม่ได้บรรทุก จากต่างประเทศ มายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือทีม่ สี ทิ ธิ เช่นเดียวกับ
เรือไทย ผูร้ บั จ้าง ต้องส่งมอบหลักฐาน ซึง่ แสดงว่าได้รบั อนุ ญาตจาก สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ให้
บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐาน ซึง่ แสดงว่าได้ชาํ ระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตาม
กฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผวู้ า่ จ้างด้วย
ในกรณีทผ่ี รู้ บั จ้าง ไม่สง่ มอบหลักฐาน อย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว ในสองวรรคข้างต้นให้แก่ ผูว้ า่ จ้าง แต่จะขอส่งมอบงาน
ดังกล่าว ให้ผวู้ า่ จ้างก่อน โดยไม่รบั ชําระเงินค่าจ้าง ผูว้ า่ จ้างมีสทิ ธิ รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชําระเงินค่าจ้างเมื่อผูร้ บั จ้าง ได้
ปฏิบตั ถิ กู ต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

____________________________________________________________________________________
หมายเหตุ * ตัดออกหรื อใส่ไว้ ตามความเหมาะสม
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ข้อ 24. มาตรฐานฝี มือช่าง
ผูร้ บั จ้าง ตกลงเป็ นเงือ่ นไขสําคัญว่า ผูว้ า่ จ้างจะต้องมีและใช้ผผู้ า่ นการทดสอบมาตรฐานฝีมอื ช่าง จากหรือผูม้ วี ุฒบิ ตั ร
ระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้ให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อย
ละ…………ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีชา่ งจํานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
24.1 ……………………………………………………
24.2 ……………………………………………………
…………………………..ฯลฯ………………………...

แพ
ร่ผ

่านเ

ผูร้ บั จ้าง จะต้องจัดทําบัญชี แสดงจํานวนช่างทัง้ หมด โดยจําแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชือ่ ช่าง ผู้
ทีผ่ า่ นการทดสอบมาตรฐานฝีมอื ช่างหรือผูม้ วี ุฒบิ ตั รดังกล่าว ในวรรคแรก นํามาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ
การตรวจการจ้างหรือผูค้ วบคุมงาน ก่อนเริม่ ลงมือทํางาน และพร้อมทีจ่ ะให้ผวู้ ่าจ้าง หรือเจ้าหน้าทีข่ องผูว้ า่ จ้าง ตรวจสอบดูได้
ตลอดเวลาทํางาน ตามสัญญานี้ของผูร้ บั จ้าง
สัญญานี้ทาํ ขึน้ เป็ นสองฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน คู่สญ
ั ญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลง
ลายมือชือ่ พร้อมทัง้ ประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน และคู่สญ
ั ญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

เผย

(ลงชือ่ )…………………………ผูว้ า่ จ้าง
(………………………..………)

(ลงชือ่ )…………………………ผูร้ บั จ้าง
(…………………………….…)

สาร

(ลงชือ่ )…………………………พยาน
(……………….………………)

เอก

(ลงชือ่ )…………………………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
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
แพร

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

เอก
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
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

เผย
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

(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
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่ผ่าน

เว็บ

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

เผย
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

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
(...........................................................)

ต์

่านเ
ว็บไ
ซ

แพร
่ผ

เผย

สาร

เอก

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดขอบเขตของงานที่เสนอ
หมายเหตุ

สาร

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

ที่

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

