
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ๔๐๐๕.๒/๑๔๓

การจางพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูล ออกแบบ จัดทําเว็บไซตและระบบ E-service ขอมูลการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อติดตามตัวชี้วัดที่สําคัญ

ตามประกาศ สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ

ลงวันที่  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

        สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ซึ่งตอไปนี้เรียก 

วา "สํานักงาน" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูล ออกแบบ จัดทําเว็บไซตและระบบ 

E-service ขอมูลการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อติดตามตัวชี้วัดที่สําคัญ ดวยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้

 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

 ๑.๑   รายละเอียดและขอบเขตของงาน

 ๑.๒   แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

 ๑.๓   สัญญาจางทําของ

 ๑.๔   แบบหนังสือคํ้าประกัน

 (๑)   หลักประกันสัญญา

 ๑.๕   บทนิยาม

 (๑)   ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน

 (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

 ๑.๖   แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

 (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑

        (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ

 ๒.๑   มีความสามารถตามกฎหมาย

 ๒.๒   ไมเปนบุคคลลมละลาย

 ๒.๓   ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

 ๒.๔   ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

 ๒.๕   ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RGicL%2BqHeslt2FhjsrY3Oa
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRaO30h6sV3hJa%0ATC%2BxYSS8pANWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ05JFNOqvptGpwnDfNBqjOSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Q1TDT7oIXONfavNTPMViAs
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TvvQ5sS8Xq7ee1G0y%2Fi572
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SNf1tmGS30J3SSLlkQmi6z
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TIv9Q9c6zpcP%2FJiWVnqpSC
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6T%2F6j8GBTzci6tY%2F740YFav


 ๒.๖   มีคุณสมบตัิและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครฐักําหนดในราชกิจจานุเบกษา

 ๒.๗   เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

 ๒.๘   ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสํานักงาน

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรอืไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมใน

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครัง้นี้

 ๒.๙   ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรอืความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสทิธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

 ๒.๑๐   ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

 ๒.๑๑   อื่น ๆ รายละเอียดตามขอบเขตของงาน

 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ

        ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

 ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

 (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

        (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

        (ข)   บริษัทจํากัดหรอืบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคมุ (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

        (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

 (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามทีร่ะบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

 (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

        (๔.๑)   สําเนาสัญญาและหนังสือรับรองจากหนวยงานของรัฐ ผลงานในวงเงินไม 

นอยกวา ๒ ลานบาท และมีระยะเวลาหลังจากมอบงานเสร็จสมบูรณในโครงการไมเกิน ๕ ป นับถึงวันยื่นเอกสารเสนอ 

ราคา อยางนอย ๓ ผลงาน

 (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

 ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)



ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

 ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

        (๑)    ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้ หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

        (๒)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

 ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

 ๔.    การเสนอราคา

        ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก 

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ 

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

        ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา 

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 

ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน 

สําคญั โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว

        ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

        ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๓๖๐ วัน นับถัดจาก 

วันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก สํานักงาน ใหเริ่มทํางาน

        ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให 

ถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ใน 

เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

 ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให 

ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

 เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอรา

คาใดๆ โดยเด็ดขาด

        ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแกสํานักงานผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส



        ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๕ 

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ 

กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

        หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที ่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) 

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ 

ผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 

เวนแตสํานักงานจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือ 

เปนประโยชนตอการพิจารณาของสํานักงาน

 ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

 (๑)   ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

 (๒)   ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายทั้งปวงไวดวยแลว

 (๓)   ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

 (๔)   ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได

 (๕)   ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา





        ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สํานักงานจะ 

พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคาประกอบเกณฑอื่น

        ๕.๒     ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สวนราชการจะใชหลักเกณฑราคาประกอบเกณฑ 

อื่น (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและนํ้าหนักที่กําหนด ดังนี้

        ๕.๒.๑ รายการพิจารณา คือ จางพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูล ออกแบบ จัดทําเว็บไซต 

และระบบ E-service ขอมูลการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อติดตามตัวชี้วัดที่สําคัญ

(๘๑.๑๑.๑๕.๐๓ )

 (๑)   ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก)   กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ   ๒๐ 

 (๒)   ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนอื่นๆ   กําหนดนํ้าหนักเทากับรอยละ   ๘๐

        ๕.๓      หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบตัิไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรอืไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเงื่อนไขที่สํานักงานกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและ

ความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกดิการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ

กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น



ี

ี้



 ๕.๔     สํานักงานสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณ 

ดังตอไปน

        (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัด 

ซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน







 (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

        (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

        ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือสํานักงาน มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได

สํานักงานมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูก 

ตอง

 ๕.๖     สํานักงานทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ 

ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ 

เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสํานักงานเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ 

มิได รวมทั้งสํานักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวา 

จะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต 

เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เปนตน

        ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน 

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ

สํานักงาน จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตาม

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได สํานักงาน มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ

หรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จาก

สํานักงาน

 ๕.๗     กอนลงนามในสัญญาสํานักงาน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน 

รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอ 

เสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

 ๖.     การทําสัญญาจาง

        ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 

๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับสํานักงาน ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน 

สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหสํานักงานยึดถือไวในขณะ 

ทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

 ๖.๑     เงินสด



        ๖.๒     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายใหแกสํานักงาน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือ

กอนหนานั้น ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ

        ๖.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ

๑.๔ (๒) หรอืจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

        ๖.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชือ่บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

 ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย

        หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

 หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของงานจางซึ่งสํานักงาน ไดรับมอบไว

แลว

 ๗.    คาจางและการจายเงิน

        สํานักงานจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว 

โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๓ งวด ดังนี้

        งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน เมื่อผูรับจาง 

ไดดําเนินงานและสงรายงานเบื้องตน (Inception report) ตามขอบเขตของงานขอ ๕ และขอ ๗.๑ จํานวน ๕ ชุด 

พรอมไฟลขอมูลรายงาน สกุล pdf บรรจุใน Flash drive จํานวน ๓ ชุด ใหแลวเสร็จภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันที ่

ลงนามในสัญญา 

 งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน เมื่อผูรับจาง 

ไดดําเนินงานและสงรายงานความกาวหนาการดําเนินงาน (Progress report) ตามขอบเขตของงานขอ ๕ และขอ ๗.๒ 

จํานวน ๕ ชุด พรอมไฟลขอมูลรายงาน สกุล pdf และไฟลขอมูลแสดงสถานะความพรอมในการเชื่อมโยงขอมูล สกุล 

Excel บรรจุใน Flash drive จํานวน ๓ ชุด และเว็บไซตขอมูลฯ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม

ในสัญญา

 งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดให 

แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ และสํานักงาน ไดตรวจรับ 

มอบงานจาง

 ๘.    อัตราคาปรับ

        คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจาง 

เปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้

      ๘.๑     กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก

สํานักงาน จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น

        ๘.๒     กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกําหนดคาปรับเปนรายวัน 

ในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคาคาจาง

 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง



        ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ

ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย

กวา ๑ ป      นับถัดจากวันที่สํานักงานไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ

 ๑๐.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔

        การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ สํานักงานไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงินงบ 

ประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ แลวเทานั้น

        ๑๐.๒   เมื่อสํานักงานไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ 

และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมกา

รพาณิชยนาวี ดังนี้

 (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗ 

วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ 

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

        (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย 

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ 

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

 (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย 

การสงเสริมการพาณิชยนาวี

        ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งสํานักงานไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลา 

ที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ สํานักงานจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้า 

ประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง 

งานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

        ๑๐.๔   สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป 

ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

        ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน 

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของสํานักงาน คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ 

เรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม

        ๑๐.๖   สํานักงาน อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียก 

รองคาเสียหายใดๆ จากสํานักงานไมได

 (๑)    ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรอืไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะ

ทําการจัดจางครัง้นี้ตอไป

 (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรอืที่ไดรับการคัดเลือกมี



ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรอืเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

        (๓)    การทําการจัดจางครัง้นี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสํานักงาน หรือ

กระทบตอประโยชนสาธารณะ

        (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรอื (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครฐั

 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

        ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

ิ

        สํานักงาน สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัด 

เลือกใหเปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

        ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ 

ทําสัญญากับสํานักงาน ไวชั่วคราว

สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาต

 ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔



ประกาศสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ

เรื่อง ประกวดราคาจางพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูล ออกแบบ จัดทําเว็บไซตและระบบ E-service ขอมูลการ 

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อติดตามตัวชี้วัดที่สําคัญ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-

bidding)

        สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ มีความประสงคจะ 

ประกวดราคาจางพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูล ออกแบบ จัดทําเว็บไซตและระบบ E-service ขอมูลการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อติดตามตัวชี้วัดที่สําคัญ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคา 

กลางของงานจางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองลานหาแสนบาทถวน)

 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง 

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

        ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน 

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู 

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

        ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

        ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสํานักงานสภา

นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไม 

เปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูยื่นขอ 

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

        ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

 ๑๒. รายละเอียดตามขอบเขตของงาน

        ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.



        ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ 

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา

        ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.nxpo.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ 

สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๒-๑๐๙-๕๔๓๒ ตอ ๓๑๘ ในวันและเวลาราชการ

        ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 

สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ ผานทางอีเมล

sakkrapong@nxpo.or.th, nonthawat@nxpo.or.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่ ๙

สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติจะชี้แจงราย 

ละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.nxpo.or.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(นายกิติพงค พรอมวงค)

ผูอํานวยการสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ

หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

iPad (2)

iPad (2)

iPad (2)




