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เอกสารประกวดราคาจา้งด้วยวธิปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขท่ี  ………… /2565 

จา้งด าเนินโครงการพัฒนาระบบบัญชกีารเงนิและระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี 
 ตามประกาศ กรมการพัฒนาชุมชน 

ลงวันท่ี  …………… สิงหาคม พ.ศ. 2565 
     ----------------------------------------- 

 กรมการพัฒนาชุมชน ซึง่ต่อไปน้ีเรยีกว่า “กรม” มีความประสงค์ จะประกวดราคาจา้งด าเนินโครงการ
พัฒนาระบบบัญชกีารเงนิและระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีด้วยวธิปีระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ตามรายการ ดังน้ี 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.1 รายละเอียดและขอบเขตของงาน 
 1.2 แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.3 แบบสัญญาจา้ง 
 1.4 แบบหนังสือค้าประกัน 
  (1) หลักประกันการเสนอราคา 
  (2) หลักประกันสัญญา 
  (3) หลักประกันการรบัเงนิค่าจา้งล่วงหน้า 
 1.5 บทนิยาม 
  (1) ผู้มีผลประโยชน์รว่มกัน 
  (2) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
  ๑.6. แบบบัญชเีอกสารท่ีก าหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   (1) บัญชเีอกสารส่วนท่ี  ๑ 
   (2) บัญชเีอกสารส่วนท่ี  ๒ 
  1.7 แผนการใชพั้สดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
 ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
  2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรอืท าสัญญากับหน่วยงานของรฐัไว้
ชั่วคราว เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 
ท่ีร ัฐมนตรวี่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครอืข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชกีลาง 
  2.5 ไม่เป็นบุคคลซึง่ถูกระบุชือ่ไว้ในบัญชรีายชือ่ผู้ท้ิงงานและได้แจง้เวยีนชือ่ให้เป็นผู้ท้ิงงานของ
หน่วยงานของรฐัในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง ซึง่รวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บรหิาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย  
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  2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบรหิารพัสดุภาครฐัก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิติบุคคลผู้มีอาชีพรบัจ้างในงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว 
 2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์รว่มกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมการ
พัฒนาชุมชน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรอืไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้น้ี 
 2.9 ไม่เป็นผู้ได้รบัเอกสิทธิห์รอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รฐับาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าส่ังให้สละเอกสิทธิแ์ละความคุ้มกันเชน่ว่าน้ัน 
 2.10 ผู้ยื่น ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชกีลาง 
 2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอท่ียื่นข้อเสนอในรูปแบบ “กิจการรว่มค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
  กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้ารว่มค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้ารว่มค้าหลัก ข้อตกลงฯ
จะต้องมีการก าหนดสัดส่วนหน้าท่ี และความรบัผิดชอบในปรมิาณงาน ส่ิงของ หรอืมูลค่าตามสัญญา        
ของผู้เข้ารว่มค้าหลักมากกว่าผู้เข้ารว่มค้ารายอ่ืนทุกราย 
  กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้ารว่มค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้ารว่มค้าหลักกิจการ    
รว่มค้าน้ัน ต้องใชผ้ลงานของผู้เข้ารว่มค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการรว่มค้าท่ียื่นข้อเสนอ 
  ส าหรบัข้อตกลงฯ ท่ีไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารว่มค้ารายใดเป็นผู้เข้ารว่มค้าหลัก ผู้เข้ารว่มค้า   
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง ื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารเชญิชวน 
 2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานในการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์และพัฒนาระบบด้านบัญชีการเงนิ
หรอืระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีมูลค่าผลงานในวงเงนิไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
ไม่เกิน 5 ปีต่อสัญญา นับถัดจากวันท างานแล้วเสรจ็ตามสัญญาจนถึงวันท่ียื่นเสนอราคาครัง้น้ี ผลงาน      
เป็นท่ียอมรบัในมาตรฐานท่ัวไปและปฏิบัติถูกต้องตามเง ื่อนไขแห่งสัญญาน้ันทุกประการ และเป็นผลงาน     
ท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกิจ พรอ้มแนบส าเนาหนังสือรบัรองผลงานและส าเนา
สัญญามาแสดง โดยผลงานดังกล่าวส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีหรอืคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีสิทธเิข้าไปดูสถานท่ีหรอืตรวจสอบผลงานน้ัน เพ่ือประกอบการพิจารณา
คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีคุณภาพและคุณสมบัติท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการได้ 
 2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีบุคลากรท่ีมีความรูค้วามเชีย่วชาญด้านบัญช ีการเงนิ และงบประมาณ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน โดยต้องแนบเอกสารใบรบัรองท่ีแสดงถึงขีดความสามารถในการท างานเก่ียวกับ
บัญช ีการเงนิ และงบประมาณ ของบุคลากรท่ีมีความรู ้ความเชีย่วชาญ พรอ้มส าเนาบัตรประชาชนของบุคคล
ท่ีมีการรบัรองส าเนาถูกต้องโดยบุคคลเจ้าของบัตรเป็นผู้รบัรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเองมาพรอ้มวันยื่น
เอกสารเสนอราคา 
 2.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีบุคลากรท่ีมีความรู ้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ในการ
ด าเนินงานให้ค าปรกึษาความรอบรู ้ในกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง หนังสือส่ังการของทางราชการ       
ท่ีก าหนด  
 3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอ้มกับการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้ง
ภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
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  ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
  (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
   (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรอืห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชรีายชือ่หุ้นส่วนผู้จดัการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พรอ้มท้ังรบัรองส าเนาถูกต้อง 
   (ข) บรษัิทจ ากัดหรอืบรษัิทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบรคิณห์สนธ ิบัญชรีายชื่อกรรมการผู้จดัการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชผู้ีถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พรอ้มท้ังรบัรองส าเนาถูกต้อง   
   (๒)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้น้ัน ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรอืส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย พรอ้มท้ัง
รบัรองส าเนาถูกต้อง 
   (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอรว่มกันในฐานะเป็นผู้รว่มค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้ารว่มค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) หรอื (2) ของผู้รว่มค้า แล้วแต่กรณี  
  (๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
  (๕) บัญชเีอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพรอ้มกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจดัจา้ง
ภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
  ท้ังน้ี เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 ตามแบบ 
ในข้อ 1.6 (1) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format)  
  ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
   (1) ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือ 
มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รบัมอบ
อ านาจ ทั้งน้ีหากผู้รบัมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่าน้ัน 
   (2) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5 
   (3) บัญชเีอกสารส่วนท่ี 2 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพรอ้มกับการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้ง
ภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (2) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Protable 
Document Format)  
   (4) ผู้ยื่น ข้อเสนอท่ีเป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดท าแผนการใช้พัสดุ ท่ีผลิต
ภายในประเทศ โดยย่ืนให้หน่วยงานของรฐัภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
   ท้ังน้ี เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชเีอกสารส่วนท่ี 2 ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสรา้งบัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 ตามแบบ 
ในข้อ 1.6 (2) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
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 ๔. การเสนอราคา  
 4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง ื่อนไขใด ๆ ท้ังส้ิน และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พรอ้มท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่น
ข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
  4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงนิบาท และเสนอราคาได้เพียงครัง้เดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม และหรอืราคาต่อหน่วย และหรอืต่อรายการ ตามเง ื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา 
ให้ถูกต้อง ท้ังน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน  
ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง  
ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ้า่ยอ่ืน ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว  

ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดยภายใน
ก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรบัผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบงานจา้งไม่เกิน .......270......  วัน นับถัดจาก     
วันลงนามในสัญญาจา้ง หรอืวันท่ีได้รบัหนังสือแจง้จาก กรมฯ ให้ส่งมอบงานจา้ง 
 4.4 ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูรา่งสัญญา รายละเอียดและขอบเขตของงานฯลฯ 
ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจา้งอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอตามเง ื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจา้งอิเล็กทรอนิกส์ 

4.5 ผู้ยื่น ข้อเสนอจะต้องยื่น ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี …................สิงหาคม  2565......... ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลา  
ในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

เม่ือพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ 
และการเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด 
 4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจดัท าเอกสารส าหรบัใชใ้นการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล 
(Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่ กรมฯ ผ่านทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์รว่มกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน  
ตามข้อ ๑.5 (๑) หรอืไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์รว่มกันกับ         
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือ่ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์รว่มกันน้ันออกจากการเป็น   
ผู้ยื่นข้อเสนอ 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรอื 
ในขณะท่ีมีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชือ่ว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ันออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ กรมฯ จะพิจารณา
ลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่ กรมฯ จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ันมิใช่เป็น      
ผู้รเิร ิม่ให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความรว่มมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กรมฯ  
 4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
  (1) ปฏิบัติตามเง ื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  (2 ) ราคาท่ี เสนอจะต้องเป็นราคาท่ี รวมภาษี มู ล ค่ าเพ่ิ ม  และภาษี อ่ืน  ๆ (ถ้ ามี )  
รวมค่าใชจ้า่ยท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
  (3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ีก าหนด 
  (4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้ 
  (5 ) ผู้ยื่น ข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวธิีการเสนอราคา 
ด้วยวธิปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชกีลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 

/4.9 ผู้ยื่นข้อเสนอ... 
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 4.9 ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีเป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจดัท าแผนการใชพั้สดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
โดยย่ืนให้หน่วยงานของรฐัภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา     

 ๕. หลักประกันการเสนอราคา (ใชส้ าหรบักรณีท่ีมีวงเงนิงบประมาณการจดัซือ้ เกินกว่า 5,000,000 บาท) 
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพรอ้มกับการเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจดัจา้ง

ภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี จ านวน 1 ,100,000 บาท             
(หน่ึงล้านหน่ึงแสนบาทถ้วน) 
 5.1 เช็คหรอืดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรอืดราฟท์ลงวันท่ีท่ีใช้เชค็หรอืดราฟท์น้ัน
ช าระต่อเจา้หน้าท่ีในวันท่ียื่นข้อเสนอ หรอืก่อนวันน้ันไม่เกิน 3 วันท าการ 
 5.2 หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด 
 5.3 พันธบัตรรฐับาลไทย 
 5.4 หนังสือค้าประกันของบรษัิทเงนิทุนหรอืบรษัิทเงนิทุนหลักทรพัย์ท่ีได้รบัอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงนิทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย       
ตามรายชื่อบรษัิทเงนิทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวยีนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง 
หนังสือค้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรอืดราฟท์ท่ีธนาคารส่ังจ่ายหรอืพันธบัตรรฐับาลไทยหรอืหนังสือ 
ค้าประกันของบรษัิทเงนิทุนหรอืบรษัิทเงนิทุนหลักทรพัย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่ง
ต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ กรมฯ ตรวจสอบความถูกต้องในวันท่ี ….........สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 
.....08.30...... ถึง .....16.30 ...... น.  
 กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการรว่มค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังน้ี 
    (1) กรณีท่ีกิจการรว่มค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการรว่มค้า
ดังกล่าวเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
    (2) กรณีท่ีกิจการรว่มค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้ารว่มค้า 
รายท่ีสัญญารว่มค้าก าหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรฐัเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

ท้ังน้ี  “กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้า 
ท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 หลักประกันการเสนอราคาตามข้อน้ี กรมฯ จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรอืผู้ค้าประกันภายใน      
๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ี กรมฯ ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรยีบรอ้ยแล้ว 
เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีคัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุดหรอืได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้
ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรอืข้อตกลง หรอืผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 

 ๖.   หลักเกณฑ์และสิทธใินการพิจารณา 
   6 .1  ในการพิจารณ าผลการยื่ น ข้อเสนอประกวดราคาอิ เล็กทรอนิก ส์ครั้ง น้ี  กรมฯ   

จะพิจารณาตัดสินโดยใชห้ลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน (หลักเกณฑ์ราคา/หลักเกณฑ์ราคา
ประกอบเกณฑ์อ่ืน) 

/6.2 การพิจารณา... 
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   6.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรมฯ 
   (ก) กรณีใชห้ลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรมฯ จะพิจารณาจาก .... 
(ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย)... 
   (ข) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืนในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอกรมฯ  
จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจยัหลักและน้าหนักที่ก าหนด ดังน้ี 
   1) ราคาท่ียื่นข้อเสนอ (Price) เกณฑ์คะแนน 100 คะแนน ค่าน้าหนักเท่ากับรอ้ยละ 30 
   2) พิจารณาตามข้อเสนอทางเทคนิคและคุณสมบัติท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เกณฑ์
คะแนน 100 คะแนน ค่าน้าหนักเทา่กับรอ้ยละ 70 โดยพิจารณาจากเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
    2.1) ผลงานและประสบการณ์ของผู้เสนอราคา เกณฑ์คะแนน 10 คะแนน 

เกณฑ์การพิจารณา คะแนน วธิกีารประเมิน วธิกีารให้คะแนน 
1) ผู้เสนอราคามีผลงานหรอืประสบการณ์ในการ
จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์และพัฒนาระบบด้านบัญชี
การเงนิหรอืระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีมูลค่า
ผลงานในวงเงนิไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท (สิบ
ล้านบาทถ้วน) ไม่เกิน 5 ปี ต่อสัญญา นับถัดจากวัน
ท างานแล้วเสรจ็ตามสัญญาจนถึงวันท่ียื่นเสนอราคา
ครัง้น้ี และสอดคล้องกับข้อเสนอของการด าเนิน
กิจกรรมมากท่ีสุดอันดับ 1 

10 จากเอกสารท่ีผู้ยื่นข้อเสนอยื่น
มาจะต้ องมีหนั งสือรับรอง
ผลงาน และส าเนาสัญญาท่ีมี
วงเงนิสัญญาเดียวกันไม่ต่ากว่า 
10,000,000 บาท ต้องเป็นงาน
รบัจ้างท่ีมีลักษณะเดียวกันกับ
งานท่ีประกวดราคาจ้างด้วย
วธิกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ครัง้น้ี
ท่ีจะด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ย
แล้ว โดยจะพิ จารณาเฉพาะ
จ านวนสัญญาท่ีเป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ
หรอืเอกชนท่ีผู้ว่าจ้างเชื่อถือ
ก าหนด 

คณะกรรมการจะพิจารณา
โดยเปร ยีบเที ยบจาก
เอกสารท่ี ผู้ยื่นข้อเสนอ 
ได้ เสนอมา และการให้
ค ะแนน คิ ดจาก ผู้ ท่ี
น าเสนองานได้ ดี ท่ี สุด
เรยีงล าดับลงมา 

2) ผู้เสนอราคามีผลงานหรอืประสบการณ์ในการ
จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์และพัฒนาระบบด้านบัญชี
การเงนิหรอืระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีมูลค่า
ผลงานในวงเงนิไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท (สิบ
ล้านบาทถ้วน) ไม่เกิน 5 ปี ต่อสัญญา นับถัดจากวัน
ท างานแล้วเสรจ็ตามสัญญาจนถึงวันท่ียื่นเสนอราคา
ครัง้น้ี และสอดคล้องกับข้อเสนอของการด าเนิน
กิจกรรมมากท่ีสุดอันดับ 2 

8 

3) ผู้เสนอราคามีผลงานหรอืประสบการณ์ในการ
จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์และพัฒนาระบบด้านบัญชี
การเงนิหรอืระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีมูลค่า
ผลงานในวงเงนิไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท (สิบ
ล้านบาทถ้วน) ไม่เกิน 5 ปี ต่อสัญญา นับถัดจากวัน
ท างานแล้วเสรจ็ตามสัญญาจนถึงวันท่ียื่นเสนอราคา
ครัง้น้ี และสอดคล้องกับข้อเสนอของการด าเนิน
กิจกรรมมากท่ีสุดอันดับ 3 

6 

 

/เกณฑ์การ... 
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เกณฑ์การพิจารณา คะแนน วธิกีารประเมิน วธิกีารให้คะแนน 
4) ผู้เสนอราคามีผลงานหรอืประสบการณ์ในการ
จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์และพัฒนาระบบด้านบัญชี
การเงนิหรอืระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
มูลค่าผลงานในวงเงนิไม่น้อยกว่า 10,000,000 
บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ไม่เกิน 5 ปี ต่อสัญญา นับ
ถัดจากวันท างานแล้วเสรจ็ตามสัญญาจนถึงวันท่ี
ยื่นเสนอราคาครัง้น้ี และสอดคล้องกับข้อเสนอ
ของการด าเนินกิจกรรมมากที่สุดอันดับ 4 

4 จากเอกสารท่ีผู้ยื่นข้อเสนอ
ยื่ น ม าจ ะ ต้ อ ง มี ห นั ง สื อ
รบัรองผลงาน และส าเนา
สัญญาท่ี มีวงเงนิ สัญญา
เ ดี ย ว กั น ไ ม่ ต่ า ก ว่ า 
1 0 ,000,000 บ าท  ต้ อ ง
เป็นงานรบัจ้างท่ีมีลักษณะ
เดียวกันกับงานท่ีประกวด
ราคาจ้างด้วยวธิีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้ง น้ี ท่ีจะ
ด าเนินการเสรจ็เรยีบรอ้ย
แล้ว โดยจะพิจารณาเฉพาะ
จ า น ว น สั ญ ญ า ท่ี เ ป็ น
คู่ สั ญ ญ า โ ด ย ต ร ง กั บ
ห น่ ว ย ง าน ข อ ง รัฐ ห ร อื
เอกชน ท่ี ผู้ ว่ าจ้าง เชื่อ ถือ
ก าหนด 

คณ ะก ร ร ม ก า ร จ ะ
พิ จ า ร ณ า โ ด ย
เป ร ีย บ เ ที ย บ จ า ก
เอกสารท่ีผู้ยื่นข้อเสนอ 
ได้เสนอมา และการให้
ค ะแนน คิ ด จ าก ผู้ ท่ี
น าเสนองานได้ดีท่ีสุด
เรยีงล าดับลงมา 

5) ผู้เสนอราคามีผลงานหรอืประสบการณ์ในการ
จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์และพัฒนาระบบด้านบัญชี
การเงนิหรอืระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
มูลค่าผลงานในวงเงนิไม่น้อยกว่า 10,000,000 
บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ไม่เกิน 5 ปี ต่อสัญญา นับ
ถัดจากวันท างานแล้วเสรจ็ตามสัญญาจนถึงวันท่ี
ยื่นเสนอราคาครัง้น้ี และสอดคล้องกับข้อเสนอ
ของการด าเนินกิจกรรมมากที่สุดอันดับ 5 ลงมา 

2 

 2.2) การบรหิารจดัการโครงการฯ และแนวทางในการปฏิบัติงาน เกณฑ์คะแนน 80 
คะแนน ประกอบด้วย 
 2.2.1) แผนการด าเนินงาน มีแนวคิด/รูปแบบ ความครบถ้วนตามขอบเขตของ
การด าเนินงานครอบคลุมรายละเอียดการด าเนินงานโครงการท้ังหมดอย่างเป็นรูปธรรมปฏิบัติได้จรงิ 20 
คะแนน 

เกณฑ์การพิจารณา คะแนน วธิกีารประเมิน วธิกีารให้
คะแนน 

1)  มี ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
โค ร งก าร  น า เส น อ
แนวคิด รูปแบบการ
จัดการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขอบเขต
งานของโครงการ และมี
ความ คิ ดสร้างสรรค์ 
สามารถน าเสนอเน้ือหา
สาระท่ีตรงประเด็น มี
แผนการด าเนินงานแต่
ละส่วนอย่างชัดเจน มี
ความครบถ้วนถูกต้อง
ตามข้อก าหนด (TOR) 
สอดคล้องกับแนวคิดท่ี

20 จากเอกสารท่ีผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมา โดยพิจารณาจากน าเสนอแนวคิด 
รูปแบบการจดัการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขอบเขตงานของโครงการ 
และมีความคิดสรา้งสรรค์ สามารถน าเสนอเน้ือหาสาระท่ีตรงประเด็น มี
แผนการด าเนินงานแต่ละส่วนอย่างชัดเจน มีความครบถ้วนถูกต้อง
ตามข้อก าหนด (TOR) สอดคล้องกับแนวคิดท่ีน าเสนอ มีความเป็นไป
ได้ของแนวคิด กระบวนการท างานและวธิกีารด าเนินโครงการท่ีน าเสนอ 

คณะกรรมการ
จะพิจารณา โดย
เปรยีบเทียบจาก
เอกสารท่ีผู้ยื่น
ข้ อ เส น อ ไ ด้
เสนอมา และ
การให้คะแนน
คิ ด จ า ก ผู้ ท่ี
น าเสนองานได้
ดี ท่ี สุ ด
เรยีงล าดับลง
มา 



  

น าเสนอ มีความเป็นไป
ไ ด้ ข อ ง แ น ว คิ ด 
กระบวนการท างานและ
วธิกีารด าเนินโครงการท่ี
น าเสนอ ครบถ้วนมาก
ท่ีสุดอันดับ 1 
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เกณฑ์การพิจารณา คะแนน วธิกีารประเมิน วธิกีารให้คะแนน 
2) มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ น าเสนอ
แนวคิ ด  รูปแบบการจั ดก ารสอดค ล้ องกั บ
วัตถุประสงค์ขอบเขตงานของโครงการ และมี
ความคิดสรา้งสรรค์ สามารถน าเสนอเน้ือหาสาระท่ี
ตรงประเด็น มีแผนการด าเนินงานแต่ละส่วนอย่าง
ชัดเจน มีความครบถ้วนถูกต้องตามข้อก าหนด 
(TOR) สอดคล้องกับแนวคิดท่ีน าเสนอ มีความ
เป็นไปได้ของแนวคิด กระบวนการท างานและวธิกีาร
ด าเนินโครงการท่ีน าเสนอ ครบถ้วนมากท่ีสุดอันดับ 2 

17 จากเอกสารท่ีผู้ยื่นข้อเสนอยื่น
มา โดยพิจารณาจากน าเสนอ
แนวคิด รูปแบบการจัดการ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขอบเขตงานของโครงการ และมี
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถ
น าเสนอเน้ื อหาสาระท่ี ตรง
ประเด็น มีแผนการด าเนินงาน
แต่ละส่วนอย่างชัดเจน มีความ
ครบถ้วนถูกต้องตามข้อก าหนด 
(TOR) สอดคล้องกับแนวคิดท่ี
น าเสนอ มีความเป็นไปได้ของ
แนวคิด กระบวนการท างานและ
ว ิธี การด าเนิ นโครงการท่ี
น าเสนอ 

คณ ะก รรม ก า รจ ะ
พิจารณา โดยเปรยีบเทียบ
จาก เอกส าร ท่ี ผู้ ยื่ น
ข้อเสนอได้เสนอมา และ
การให้คะแนนคิดจากผู้
ท่ีน าเสนองานได้ดีท่ีสุด
เรยีงล าดับลงมา 

3) มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ น าเสนอ
แนวคิ ด  รูปแบบการจั ดก ารสอดค ล้ องกั บ
วัตถุประสงค์ขอบเขตงานของโครงการ และมี
ความคิดสรา้งสรรค์ สามารถน าเสนอเน้ือหาสาระท่ี
ตรงประเด็น มีแผนการด าเนินงานแต่ละส่วนอย่าง
ชัดเจน มีความครบถ้วนถูกต้องตามข้อก าหนด 
(TOR) สอดคล้องกับแนวคิดท่ีน าเสนอ มีความ
เป็นไปได้ของแนวคิด กระบวนการท างานและวธิกีาร
ด าเนินโครงการท่ีน าเสนอ ครบถ้วนมากท่ีสุดอันดับ 3 

14 

4) มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ น าเสนอ
แนวคิ ด  รูปแบบการจั ดก ารสอดค ล้ องกั บ
วัตถุประสงค์ขอบเขตงานของโครงการ และมี
ความคิดสรา้งสรรค์ สามารถน าเสนอเน้ือหาสาระท่ี
ตรงประเด็น มีแผนการด าเนินงานแต่ละส่วนอย่าง
ชัดเจน มีความครบถ้วนถูกต้องตามข้อก าหนด 
(TOR) สอดคล้องกับแนวคิดท่ีน าเสนอ มีความ
เป็นไปได้ของแนวคิด กระบวนการท างานและวธิกีาร
ด าเนินโครงการท่ีน าเสนอ ครบถ้วนมากท่ีสุดอันดับ 4 

11 

5) มีความเข้าใจวตัถุประสงค์ของโครงการ น าเสนอ
แนวคิด รูปแบบการจดัการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขอบเขตงานของโครงการ และมี
ความคิดสรา้งสรรค์ สามารถน าเสนอเน้ือหาสาระท่ี
ตรงประเด็น มีแผนการด าเนินงานแต่ละส่วนอย่าง
ชดัเจน มีความครบถ้วนถูกต้องตามข้อก าหนด 
(TOR) สอดคล้องกับแนวคิดท่ีน าเสนอ มีความ

8 

/เกณฑ์การ... 



 

 
 

เป็นไปได้ของแนวคิด กระบวนการท างานและวธิกีาร
ด าเนินโครงการท่ีน าเสนอ ครบถ้วนมากท่ีสุดอันดับ 5 
ลงมา 
6) ผู้เสนอราคาไม่มีเอกสาร/หลักฐานท่ีน ามาแสดง 
 

0 

 

/2.2.2 รูปแบบ... 

     - 9 - 

 2.2.2) รูปแบบ หลักการและเหตุผล ของเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในโครงการ  
35 คะแนน 

เกณฑ์การพิจารณา คะแนน วธิกีารประเมิน วธิกีารให้คะแนน 
1) มีการน าเสนอรูปแบบ หลักการและเหตุผล 
และความน่าเชื่อถือ ความทันสมัยของเทคโนโลยี
ท่ีน ามาใชใ้นโครงการ และมีผลงานท่ีสอดคล้องกับ
โครงการ และมีต้นแบบหรอืตัวอย่างของระบบท่ี
สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
มากที่สุดอันดับ 1 

35 จากเอกสารท่ีผู้ยื่นข้อเสนอ
ยื่นมา โดยพิจารณาจาก
รูป แ บ บ  ห ลั ก ก ารแ ล ะ
เหตุผล และความน่าเชือ่ถือ 
ค ว า ม ทั น ส มั ย ข อ ง
เทคโน โลยี ท่ี น าม าใช้ ใน
โครงการ และมีผลงาน ท่ี
สอดคล้องกับโครงการ และ
มีต้นแบบหรอืตัวอย่างของ
ระบบท่ีสามารถใช้งานได้
ต าม วั ต ถุ ป ร ะส ง ค์ ข อ ง
โครงการ 

คณ ะก ร ร ม ก า ร จ ะ
พิ จ า ร ณ า  โ ด ย
เป ร ีย บ เ ที ย บ จ า ก
เอกสารท่ีผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้เสนอมา และการให้
ค ะแนน คิ ด จ าก ผู้ ท่ี
น าเสนองานได้ดีท่ีสุด
เรยีงล าดับลงมา 2) มีการน าเสนอรูปแบบ หลักการและเหตุผล 

และความน่าเชื่อถือ ความทันสมัยของเทคโนโลยี
ท่ีน ามาใชใ้นโครงการ และมีผลงานท่ีสอดคล้องกับ
โครงการ และมีต้นแบบหรอืตัวอย่างของระบบท่ี
สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
มากที่สุดอันดับ 2 

30 

3) มีการน าเสนอรูปแบบ หลักการและเหตุผล 
และความน่าเชื่อถือ ความทันสมัยของเทคโนโลยี
ท่ีน ามาใชใ้นโครงการ และมีผลงานท่ีสอดคล้องกับ
โครงการ และมีต้นแบบหรอืตัวอย่างของระบบท่ี
สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
มากที่สุดอันดับ 3 

25 

4) มีการน าเสนอรูปแบบ หลักการและเหตุผล 
และความน่าเชื่อถือ ความทันสมัยของเทคโนโลยี
ท่ีน ามาใชใ้นโครงการ และมีผลงานท่ีสอดคล้องกับ
โครงการ และมีต้นแบบหรอืตัวอย่างของระบบท่ี
สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
มากที่สุดอันดับ 4 

20 

5) มีการน าเสนอรูปแบบ หลักการและเหตุผล 
และความน่าเชื่อถือ ความทันสมัยของเทคโนโลยี
ท่ีน ามาใชใ้นโครงการ และมีผลงานท่ีสอดคล้องกับ

15 



  

โครงการ และมีต้นแบบหรอืตัวอย่างของระบบท่ี
สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
มากที่สุดอันดับ มากท่ีสุดอันดับ 5 ลงมา 
6) ผู้เสนอราคาไม่มีเอกสาร/หลักฐานท่ีน ามาแสดง 0 

 
 

/2.2.3 คุณภาพ... 
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 2.2.3) คุณภาพของการพัฒนาระบบบัญชีการเงนิและโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี 
และมีต้นแบบหรอืตัวอย่างของระบบท่ีสามารถใชง้านได้จรงิ สอดคล้องตามข้อก าหนด (TOR) 15 คะแนน 

 2.2.4) คุณภาพท่ัวไปของข้อเสนอ  5 คะแนน 
เกณฑ์การพิจารณา คะแนน วธิกีารประเมิน วธิกีารให้คะแนน 

1) มีความสมบูรณ์ในการจัดล าดับการน าเสนอและ
ความละเอียดของเน้ือหา ความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานประกอบข้อเสนอ มากท่ีสุดอันดับ 1 

5 จากเอกสารท่ีผู้ยื่นข้อเสนอ
ยื่นมา โดยพิจารณาจากความ
สมบูรณ์ในการจัดล าดับการ
น าเสนอและความละเอียด
ของเน้ือหา ความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานประกอบ

ค ณ ะก ร รม ก า รจ ะ
พิจารณา โดยเปรยีบเทียบ
จาก เอกส ารท่ี ผู้ ยื่ น
ข้อเสนอได้เสนอมา และ
การให้คะแนนคิดจากผู้
ท่ีน าเสนองานได้ดีท่ีสุด

2) มีความสมบูรณ์ในการจัดล าดับการน าเสนอและ
ความละเอียดของเน้ือหา ความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานประกอบข้อเสนอ มากท่ีสุดอันดับ 2 

4 

เกณฑ์การพิจารณา คะแนน วธิกีารประเมิน วธิกีารให้คะแนน 
1) มีการน าเสนอรูปแบบและข้ันตอนการพัฒนาระบบ
บัญชีการเงนิและโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี และมี
ต้นแบบหรอืตัวอย่างของระบบท่ีสามารถใช้งานได้จรงิ 
สอดคล้องตามข้อก าหนด (TOR) มากท่ีสุดอันดับ 1 

15 จากเอกสารท่ี ผู้ยื่นข้อเสนอ 
ยื่ น ม า  โด ย พิ จ ารณ าจ าก
รูปแบบและข้ันตอนการพัฒนา
ร ะ บ บ บั ญ ชี ก า ร เง ิน แ ล ะ
โปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี และ
มีต้นแบบหรอืตัวอย่างของ
ระบบท่ีสามารถใช้งานได้จรงิ
สอดคล้องตาม ข้อก าหนด 
(TOR) 

คณะกรรมการจะ
พิ จ า ร ณ า โ ด ย
เปรยีบ เทียบจาก
เ อ ก ส า ร ท่ี ผู้ ยื่ น
ข้อเสนอได้เสนอมา 
และการให้คะแนน
คิดจากผู้ท่ีน าเสนอ
ง า น ไ ด้ ดี ท่ี สุ ด
เรยีงล าดับลงมา 

2) มีการน าเสนอรูปแบบและข้ันตอนการพัฒนาระบบ
บัญชีการเงนิและโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี และมี
ต้นแบบหรอืตัวอย่างของระบบท่ีสามารถใช้งานได้จรงิ 
สอดคล้องตามข้อก าหนด (TOR) มากท่ีสุดอันดับ 2 

 

13 

3) มีการน าเสนอรูปแบบและข้ันตอนการพัฒนาระบบ
บัญชีการเงนิและโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี และมี
ต้นแบบหรอืตัวอย่างของระบบท่ีสามารถใช้งานได้จรงิ 
สอดคล้องตามข้อก าหนด (TOR) มากท่ีสุดอันดับ 3 

11 
 

4) มีการน าเสนอรูปแบบและข้ันตอนการพัฒนาระบบ
บัญชีการเงนิและโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี และมี
ต้นแบบหรอืตัวอย่างของระบบท่ีสามารถใช้งานได้จรงิ 
สอดคล้องตามข้อก าหนด (TOR) มากท่ีสุดอันดับ 4 

 

9 

5) มีการน าเสนอรูปแบบและข้ันตอนการพัฒนาระบบบัญชี
การเงนิและโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี และมีต้นแบบหรอื
ตัวอย่างของระบบท่ีสามารถใช้งานได้จรงิ สอดคล้องตาม
ข้อก าหนด (TOR)  มากท่ีสุดอันดับ 5 ลงมา 

7 

6) ผู้เสนอราคาไม่มีเอกสาร/หลักฐานท่ีน ามาแสดง 0 



 

 
 

3) มีความสมบูรณ์ในการจัดล าดับการน าเสนอและ
ความละเอียดของเน้ือหา ความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานประกอบข้อเสนอ มากท่ีสุดอันดับ 3 

3 ข้อเสนอ เรยีงล าดับลงมา 

4) มีความสมบูรณ์ในการจัดล าดับการน าเสนอและ
ความละเอียดของเน้ือหา ความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานประกอบข้อเสนอ มากท่ีสุดอันดับ 4 

2 

5) มีความสมบูรณ์ในการจัดล าดับการน าเสนอและ
ความละเอียดของเน้ือหา ความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานประกอบข้อเสนอ มากท่ีสุดอันดับ 5 

1 
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 2.2.5 ข้อเสนอพิเศษท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 5 คะแนน 

เกณฑ์การพิจารณา คะแนน วธิกีารประเมิน วธิกีารให้คะแนน 
1 ) ข้ อ เสนอ พิ เศษ ท่ี เป็ นป ระโยช น์ ต่ อก าร
ด าเนินงานมีมูลค่าและความน่าสนใจ มากท่ีสุด
อันดับ 1 

5 จากเอกสารท่ีผู้ยื่นข้อเสนอ
ยื่นมา โดยพิจารณาจาก
มูลค่าของข้อเสนอ ความ
น่าสนใจและข้อเสนอพิเศษ
เพ่ิมเติมท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ใน 
TOR 

คณ ะก ร ร ม ก า ร จ ะ
พิ จ า ร ณ า  โ ด ย
เป ร ีย บ เ ที ย บ จ า ก
เอกสารท่ีผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้เสนอมา และการให้
ค ะแนน คิ ด จ าก ผู้ ท่ี
น าเสนองานได้ดีท่ีสุด
เรยีงล าดับลงมา 

2 ) ข้อ เสนอ พิ เศษ ท่ี เป็ นป ระโยช น์ ต่ อการ
ด าเนินงานมีมูลค่าและความน่าสนใจ มากท่ีสุด
อันดับ 2 

4 

3 ) ข้ อ เสนอ พิ เศษ ท่ี เป็ นประโยช น์ ต่ อก าร
ด าเนินงานมีมูลค่าและความน่าสนใจ มากท่ีสุด
อันดับ 3 

3 

4) มี ข้อ เสนอพิ เศษ ท่ี เป็นประโยชน์ ต่อการ
ด าเนินงานมีมูลค่าและความน่าสนใจ มากท่ีสุด
อันดับ 4 

2 

5 ) ข้ อ เสนอ พิ เศษ ท่ี เป็ นป ระโยช น์ ต่ อก าร
ด าเนินงานมีมูลค่าและความน่าสนใจ มากท่ีสุด
อันดับ 5 ลงมา 

1 

 2.3) บุคลากรในการด าเนินงาน เกณฑ์คะแนน 10 คะแนน   
เกณฑ์การพิจารณา คะแนน วธิกีารประเมิน วธิกีารให้คะแนน 

1) พิจารณาจากบุคลากรและทีมงานท่ีมีคุณสมบัติ 
ประกอบด้วย คุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถ และ
ความเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวข้องและสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานโครงการ และมีจ านวนของบุคลากรท่ี
เหมาะสมกับการด าเนินงาน และมีรูปแบบการ
บรหิารบุคลากรตามแผนการด าเนินงาน มากท่ีสุด
อันดับ 1 

10 จากเอกสารท่ีผู้ยื่นข้อเสนอ
ยื่ นมา โดยพิ จารณ าจาก
มูลค่าของข้อเสนอ ความ
น่าสนใจและข้อเสนอพิเศษ
เพ่ิมเติมท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ใน 
TOR 

คณะกรรมการจะ
พิจารณา โดย
เปรยีบเทียบจาก
เอกสารท่ีผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้เสนอมา และการให้
คะแนนคิดจากผู้ท่ี
น าเสนองานได้ดีท่ีสุด
เรยีงล าดับลงมา 

2) พิจารณาจากบุคลากรและทีมงานท่ีมีคุณสมบัติ 
ประกอบด้วย คุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถ และ
ความเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวข้องและสอดคล้องกับการ

8   



  
ด าเนินงานโครงการ และมีจ านวนของบุคลากรท่ี
เหมาะสมกับการด าเนินงาน และมีรูปแบบการ
บรหิารบุคลากรตามแผนการด าเนินงาน มากท่ีสุด 
อันดับ 2 

 
 
                               /3) พิจารณา... 
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เกณฑ์การพิจารณา คะแนน วธิกีารประเมิน วธิกีารให้คะแนน 

3) พิจารณาจากบุคลากรและทีมงานท่ีมีคุณสมบัติ 
ประกอบด้วย คุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถ และ
ความเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวข้องและสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานโครงการ และมีจ านวนของบุคลากรท่ี
เหมาะสมกับการด าเนินงาน และมีรูปแบบการ
บรหิารบุคลากรตามแผนการด าเนินงาน มากท่ีสุด
อันดับ 3 

6 จากเอกสารท่ีผู้ยื่นข้อเสนอ
ยื่ นมา โดยพิ จารณ าจาก
บุคลากรและทีมงาน ท่ี มี
คุณสมบั ติ  ประกอบด้วย 
คุ ณ วุ ฒิ  ค ว า ม รู ้
ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญท่ีเก่ียวข้องและ
สอดคล้องกับการด าเนินงาน
โครงการ และมีจ านวนของ
บุคลากรท่ีเหมาะสมกับการ
ด าเนินงานและมีรูปแบบการ
บรหิารบุคลากรตามแผนการ
ด าเนินงาน 

คณะกรรมการจะ
พิจารณา โดย
เปรยีบเทียบจาก
เอกสารท่ีผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้เสนอมา และการให้
คะแนนคิดจากผู้ท่ี
น าเสนองานได้ดีท่ีสุด
เรยีงล าดับลงมา 

4) พิจารณาจากบุคลากรและทีมงานท่ีมีคุณสมบัติ 
ประกอบด้วย คุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถ และ
ความเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวข้องและสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานโครงการ และมีจ านวนของบุคลากรท่ี
เหมาะสมกับการด าเนินงาน และมีรูปแบบการ
บรหิารบุคลากรตามแผนการด าเนินงาน มากท่ีสุด 
อันดับ 4 

4 

5) พิจารณาจากบุคลากรและทีมงานท่ีมีคุณสมบัติ 
ประกอบด้วย คุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถ และ
ความเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวข้องและสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานโครงการ และมีจ านวนของบุคลากรท่ี
เหมาะสมกับการด าเนินงาน และมีรูปแบบการ
บรหิารบุคลากรตามแผนการด าเนินงาน มากท่ีสุด 
อันดับ 5 ลงมา 

2 

  

 ท้ังน้ี ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจะพิจารณาผู้เสนอราคา โดยเลือกใช้
หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืนพิจารณาท้ังโครงการ ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรทีรงไว้ซึง่สิทธท่ีิ
จะไม่รบัราคาต่าสุด หรอืราคาหน่ึงราคาใด หรอืราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ หรอือาจจะยกเลิกการจดัซือ้จดัจา้ง 
โดยไม่พิจารณาเลยก็ได้ ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์ทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของส านักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรยีกรอ้งค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ังส านักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีจะพิจารณายกเลิกการจดัซือ้จดัจา้งและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รบัการคัดเลือกหรอืไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชือ่ถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่
สุจรติ เชน่ การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรอืใชช้ือ่บุคคลธรรมดาหรอืนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 



 

 
 

ในกรณีท่ีผู้เสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้ ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรอีาจจะให้ผู้เสนอราคาน้ันชี้แจงและแสดง
หลักฐานท่ีท าให้เชือ่ได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกาศการจดัซือ้จดัจา้งครัง้น้ีให้เสรจ็สมบูรณ์ 
หากค าชีแ้จงไม่เป็นท่ีรบัฟังได้ ส านักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรมีีสิทธท่ีิจะไม่รบัข้อเสนอหรอืไม่รบัราคา
ของผู้เสนอราคารายน้ัน 

 
 
                             /6.3 หากผู้ยื่น... 
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6.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรอืยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรอืไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรอืยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบัพิจารณาข้อเสนอของผู้ยืน่ข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรอืรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไม่ครบถ้วน หรอืเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเง ื่อนไขที่ กรมฯ ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ี
มิใชส่าระส าคัญและความแตกต่างน้ันไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรยีบเสียเปรยีบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรอื
เป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธผู้ิยื่นข้อเสนอรายน้ัน 

6.4 กรมฯ สงวนสิทธิ์ ไม่ พิ จารณ าข้อเสนอของผู้ ยื่ น ข้ อเสนอโดยไม่ มี การผ่ อนผั น  
ในกรณีดังต่อไปน้ี 

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายชื่อผู้ร ับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรอืบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจดัซือ้จดัจา้งด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ  

(2) ไม่กรอกชือ่ผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง ื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคัญ หรอืมีผลท าให้เกิดความได้เปรยีบเสียเปรยีบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
๖.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรอืในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณา

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรอื กรมฯ มีสิทธใิห้ผู้ยื่นข้อเสนอชีแ้จงข้อเท็จจรงิเพ่ิมเติมได้ กรมฯ มีสิทธิ
ท่ีจะไม่รบัข้อเสนอ ไม่รบัราคา หรอืไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจรงิดังกล่าวไม่เหมาะสมหรอืไม่ถูกต้อง 

๖.6 กรมฯ ทรงไว้ซึง่สิทธท่ีิจะไม่รบัราคาต่าสุด หรอืราคาหน่ึงราคาใด หรอืราคาท่ีเสนอท้ังหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจ านวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรอือาจจะยกเลิก
ก ารป ระก วด ราค าอิ เล็ กท รอ นิ ก ส์ โดย ไม่ พิ จารณ าจัด จ้ าง เลย ก็ ได้  สุ ดแ ต่ จะ พิ จ ารณ า ท้ั ง น้ี  
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอ         
จะเรยีกร้องค่าใช้จ่าย หรอืค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมท้ัง กรมฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รบัการคัดเลือกหรอืไม่ก็
ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจรติ เชน่ การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรอืใช้
ชือ่บุคคลธรรมดา หรอืนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
  ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์หรอืกรมฯ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ
สามารถด าเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสรจ็สมบูรณ์ หากค าชีแ้จงไม่เป็นท่ีรบัฟังได้ 
กรมฯ มีสิทธท่ีิจะไม่รบัข้อเสนอหรอืไม่รบัราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน  ท้ังน้ี ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิ
เรยีกรอ้งค่าใชจ้า่ยหรอืค่าเสียหายใด ๆ จากกรมฯ  
 ๖.7 ก่อนลงนามในสัญญา กรมฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรอืที่ได้รบัการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์รว่มกัน หรอืมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรอืขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรอื
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรอืเจา้หน้าท่ีในการเสนอราคา หรอืส่อว่ากระท าการทุจรติอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
 
 
 
 
           /7. การท าสัญญา... 



 

 
 

- 14 - 
 ๗. การท าสัญญาจา้ง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจา้งตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.3 
หรอืท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรมฯ ภายใน ........5........ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รบัแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงนิเท่ากับรอ้ยละ .......5....... ของราคาค่าจา้งท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้
กรมฯ ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใชห้ลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
  7.1 เงนิสด 
  7.2 เช็คหรอืดราฟท์ท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แก่กรมฯ ซึ่งเป็นเช็คหรอืดราฟท์ลงวันท่ีท่ีใช้เชค็หรอื 
ดราฟท์น้ันช าระต่อเจา้หน้าท่ีในวันท าสัญญา หรอืก่อนวันน้ันไม่เกิน 3 วันท าการ 
 7.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรอืจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวธิกีารท่ีกรมบัญชกีลางก าหนด 
 7.4 หนังสือค้าประกันของบรษัิทเงนิทุน หรอืบรษัิทเงนิทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รบัอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงนิทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธรุกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบรษัิทเงนิทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวยีนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใชต้ามตัวอย่างหนังสือ 
ค้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

7.5 พันธบัตรรฐับาลไทย 
   หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รบัจา้ง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจา้งแล้ว 
            หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของงานจา้งซึง่กรมฯ ได้รบัมอบไว้แล้ว 

 ๘. ค่าจา้งและการจา่ยเงนิ  
  กรมฯ จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่าย
ท้ังปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รบัการคัดเลือกให้เป็นผู้รบัจา้ง โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังน้ี 

 งวดท่ี 1 : รอ้ยละ 30 ของวงเงนิตามสัญญา ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอได้ด าเนินการแล้วเสรจ็และส่งมอบงานตามเง ื่อนไข ตามข้อ 10.1 - 10.3 ของรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโครงการพัฒนาระบบบัญชกีารเงนิและระบบโปรแกรมทะเบียนลูกหน้ี กองทุน
พัฒนาบทบาทสตร ี

 งวดท่ี 2 : รอ้ยละ 40 ของวงเงนิตามสัญญา ภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลงนาม        
ในสัญญา เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอได้ด าเนินการแล้วเสร็จและส่งมอบงานตามเง ื่อนไข ตามข้อ 10.4 - 10.6               
ของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโครงการพัฒนาระบบบัญชกีารเงนิและระบบโปรแกรมทะเบียน
ลูกหน้ี กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

 งวดท่ี 3 : รอ้ยละ 30 ของวงเงนิตามสัญญา ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนาม      
ในสัญญา เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอได้ด าเนินการแล้วเสรจ็และส่งมอบงานตามเง ื่อนไข ตามข้อ 10.7 - 10.11        
ของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโครงการพัฒนาระบบบัญชกีารเงนิและระบบโปรแกรมทะเบียน
ลูกหน้ี กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี
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 9. อัตราค่าปรบั 
                ค่าปรับตามแบบสัญญาแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี  หรอืข้อตกลง 
จา้งเป็นหนังสือ ดังน้ี 
 9.1 กรณีท่ีผู้รบัจ้างน างานท่ีรบัจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนท าอีกทอดหน่ึงโดยไม่ได้รบัอนุญาตจาก 
กรมฯ จะก าหนดค่าปรบัส าหรบัการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนรอ้ยละ ......10...... ของวงเงนิของงานจา้งชว่งน้ัน 
 9.2 กรณีท่ีผู้รบัจา้งปฏิบัติผิดสัญญาจา้งนอกเหนือจากข้อ 9.1 จะก าหนดค่าปรบัเป็นรายวันใน
อัตรารอ้ยละ ......0.10...... ของราคาค่าจา้ง 
 10. การรบัประกันความช ารุดบกพรอ่ง 

  10.1 กรณีเป็นระบบโปรแกรมท่ีเป็นลิขสิทธิ์แบบขายขาด (Perpetual) ต้องมีลิขสิทธิ ์         
ท่ีถูกต้อง สามารถใช้งานระบบได้ตลอดอายุการใช้งาน พรอ้มแจ้งรายละเอียดของลิขสิทธิใ์ห้ชัดเจน และ
รบัประกันการใชง้านลิขสิทธิไ์ม่น้อยกว่า 3 ปี นับหลังจากวันส่งมอบระบบงานฯ 

  10.2 กรณีเป็นระบบโปรแกรมท่ีเป็นลิขสิทธิ์แบบเช่าใช้ (Subscription) ต้องมีลิขสิทธิ ์       
ท่ีถูกต้อง และสามารถใชง้านระบบได้อย่างน้อย 3 ปีข้ึนไป พรอ้มแจง้รายละเอียดของลิขสิทธิใ์ห้ชดัเจน และ
รบัประกันการใชง้านลิขสิทธิไ์ม่น้อยกว่า 3 ปี นับหลังจากวันส่งมอบระบบงานฯ 

  10.3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรบัประกันคุณภาพและบ ารุงรกัษาระบบงานฯ ท่ีเสนอให้ส านักงาน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับหลังจากวันส่งมอบระบบงานฯ และต้องบรกิารให้
ค าปรกึษา การแก้ไขข้อผิดพลาด ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับหลังจาก วันส่งมอบงานฯ 

  11. การจา่ยเงนิล่วงหน้า  
 ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรบัเงนิล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินรอ้ยละ……..-…….ของราคาพัสดุ       
ที่เสนอขายทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงนิล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรฐับาลไทย หรอื
หนังสือค้าประกัน หรอืหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 
(3) ให้แก่ กรมฯ ก่อนการรบัเงนิล่วงหน้าน้ัน  

 12. ข้อสงวนสิทธิใ์นการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
  12.๑ เงนิค่าจา้งส าหรบัการจา้งครัง้น้ี ได้มาจากเงนิงบประมาณประจ าปี แผนการด าเนินงาน
และแผนการใชจ้า่ยงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนาชุมชน 
   การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเม่ือ กรมฯ ได้รบัอนุมัติเงนิค่าจา้งจากงบประมาณ 
........ กรมฯ ........ /เงนิกู้จาก .........-.........../ เงนิชว่ยเหลือจาก ............-............ แล้วเท่าน้ัน 
  12.๒ เม่ือกรมฯ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รบัจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รบัจ้างจะต้องส่ังหรอืน าส่ิงของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของน้ันต้องน าเข้ามาโดยทางเรอืในเส้นทางท่ีมีเรอืไทยเดินอยู่ และสามารถให้บรกิารรบัขนได้
ตามท่ีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รบัจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการพาณิชยนาว ีดังน้ี 

(๑) แจ้งการส่ังหรอืน าส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจา้ท่า ภายใน ๗ 
วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้รบัจา้งส่ัง หรอืซือ้ของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือ่ืนได้ 
 
 
 
 
                               /(2) จดัการ... 
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(๒) จดัการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรอืไทย หรอืเรอืท่ีมีสิทธเิชน่เดียวกับเรอืไทย 

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของน้ัน โดยเรอือ่ืน     
ท่ีมิใช่เรอืไทย ซึ่งจะต้องได้รบัอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรอือ่ืน หรอืเป็นของท่ีรฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือ่ืน 

(๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรอื (๒) ผู้รบัจ้างจะต้องรบัผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสรมิการพาณิชยนาว ี
 12.๓ ผู้ยื่น ข้อเสนอซึ่ง  กรมฯ ได้ คัดเลือกแล้ว ไม่ ไปท าสัญญาหรอื ข้อตกลงจ้าง 
เป็นหนังสือภายในเวลาท่ีก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมฯ จะรบิหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรอืเรยีกรอ้ง
จากผู้ออกหนังสือค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรยีกรอ้งให้ชดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) 
รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุ
ภาครฐั 
 12.๔ กรมฯ สงวนสิทธิท่ี์จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง ื่อนไข หรอืข้อก าหนดในแบบสัญญาหรอืข้อตกลง
จา้งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 12.5 ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีความขัดหรอืแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวนิิจฉัยของกรมฯ ค าวนิิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มี
สิทธเิรยีกรอ้งค่าใชจ้า่ยใด ๆ เพ่ิมเติม 
 12.6 กรมฯ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณี ต่อไปน้ีได้  โดยท่ี ผู้ยื่น ข้อเสนอ 
จะเรยีกรอ้งค่าเสียหายใด ๆ จากกรมฯ ไม่ได้  
  (1) กรมฯ ไม่ได้รบัการจัดสรรเงนิท่ีจะใช้ในการจัดจ้างหรอืท่ีได้รบัจัดสรรแต่ไม่เพียงพอ      
ท่ีจะท าการจดัจา้งครัง้น้ีต่อไป 
  (2) มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการจดัจา้งหรอืท่ีได้รบัการคัดเลือก 
มีผลประโยชน์รว่มกัน หรอืมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรอืขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรอื
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรอืเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรอืส่อว่ากระท าการทุจรติอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
  (3) การท าการจัดจ้างครั้ง น้ี ต่อไปอาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่  กรมฯ  
หรอืกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
  (4) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (1) (2) หรอื (3) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
ซึง่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพัสดุภาครฐั 
 13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รบัการคัดเลือกให้เป็นผู้รบัจ้างต้องปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเครง่ครดั 
 14. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 กรมฯ  สามารถน าผลการปฏิบั ติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้ร ับ 
การคัดเลือกให้เป็นผู้รบัจา้งเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 ท้ังน้ี หากผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รบัการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรอืท าสัญญากับกรมฯ ไว้ชัว่คราว 

   กรมการพัฒนาชุมชน 

           สิงหาคม 2565 


