
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ๔๐๐๕.๒/๑๓๔

การจางจัดทําระบบสารสนเทศรองรับการขยายมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการจางบุคลากรที่มีทักษะสูงและ

มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะสูง

ตามประกาศ สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ

ลงวันที่  ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
 
                  สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาต ิซึ่งตอไปน้ีเรียก

วา "สํานักงาน" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางจัดทําระบบสารสนเทศรองรับการขยายมาตรการภาษีเพื่อสง

เสริมการจางบุคลากรท่ีมีทักษะสูงและมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะสูง ดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจางทําของ

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
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ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสํานักงาน

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมใน

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

                                           (๔.๑)   หนังสือลงทะเบียบคูคาภาครัฐ

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

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

Format)



                                           ท้ังนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้ หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

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

Format)

                                           ท้ังนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว

                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๒๔๐ วัน นับถัดจาก

วันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก สํานักงาน ใหเริ่มทํางาน

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให

ถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ใน

เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม 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 จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน

เวนแตสํานักงานจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือ

เปนประโยชนตอการพิจารณาของสํานักงาน

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สํานักงานจะ

พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคาประกอบเกณฑอื่น

                          ๕.๒     ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สวนราชการจะใชหลักเกณฑราคาประกอบเกณฑ

อ่ืน (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและนํ้าหนักที่กําหนด ดังน้ี

                                   ๕.๒.๑ รายการพิจารณา คือ การจางงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ )

                                           (๑)   ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก)   กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ   ๒๐

                                           (๒)   ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนอื่นๆ   กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ   ๘๐

                          ๕.๓      หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการยื่นขอ



เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขท่ีสํานักงานกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและ

ความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ

กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๕.๔     สํานักงานสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี

ดังตอไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัด

ซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน

                                   (๒)    ไมกรอกช่ือผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือสํานักงาน มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได

สํานักงานมีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูก

ตอง

                          ๕.๖     สํานักงานทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชนของทางราชการ

เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสํานักงานเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ

มิได รวมท้ังสํานักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูย่ืนขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวา

จะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต

เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เปนตน

                                ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ

สํานักงาน จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตาม

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได สํานักงาน มีสิทธิที่จะไมรับขอ

เสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหาย

ใดๆ จากสํานักงาน

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญาสํานักงาน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส



หากปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน

รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอ

เสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๖.     การทําสัญญาจาง

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ

๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับสํานักงาน ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน

สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหสํานักงานยึดถือไวในขณะ

ทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปนี้

                          ๖.๑     เงินสด

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายใหแกสํานักงาน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือ

กอนหนาน้ัน ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ

                          ๖.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ

๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          ๖.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของงานจางซึ่งสํานักงาน ไดรับมอบไว

แลว

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน

                          สํานักงานจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว

โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๓ งวด ดังนี้

                          งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน เมื่อผูรับจาง

ไดดําเนินงานและสงมอบงานตามขอบเขตของงาน ขอท่ี ๖.๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน

                          งวดท่ี ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๕ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน เมื่อผูรับจาง

ไดดําเนินงานและสงมอบงานตามขอบเขตของงาน ขอท่ี ๖.๒ ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน

                          งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๕ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดให

แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ และสํานักงาน ไดตรวจรับ

มอบงานจาง

                 ๘.    อัตราคาปรับ



                          คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี หรือขอตกลงจาง

เปนหนังสือจะกําหนด ดังน้ี

                          ๘.๑     กรณีท่ีผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก

สํานักงาน จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น

                          ๘.๒     กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกําหนดคาปรับเปนรายวัน

ในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคาคาจาง

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ

ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย

กวา   ๑ เดือน    นับถัดจากวันท่ีสํานักงานไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดัง

เดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ

                          ๑๐.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ สํานักงานไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงินงบ

ประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ แลวเทานั้น

                          ๑๐.๒   เมื่อสํานักงานไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ

และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมกา

รพาณิชยนาวี ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗

วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งสํานักงานไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลา

ท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ สํานักงานจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้า

ประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง

งานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ



                          ๑๐.๔   สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป

ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของสํานักงาน คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิ

เรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม

                          ๑๐.๖   สํานักงาน อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียก

รองคาเสียหายใดๆ จากสํานักงานไมได

                                   (๑)    ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะ

ทําการจัดจางครั้งน้ีตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสํานักงาน หรือ

กระทบตอประโยชนสาธารณะ

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

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                          ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          สํานักงาน สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัด

เลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ

ทําสัญญากับสํานักงาน ไวชั่วคราว
 

สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ

 ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔



ประกาศสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ

เร่ือง ประกวดราคาจางจัดทําระบบสารสนเทศรองรับการขยายมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการจางบุคลากรที่มี

ทักษะสูงและมาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะสูง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-

bidding)
 
                 สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาต ิมีความประสงคจะ

ประกวดราคาจางจัดทําระบบสารสนเทศรองรับการขยายมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการจางบุคลากรที่มีทักษะสูงและ

มาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะสูง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคา

กลางของงานจางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามลานหาแสนบาทถวน)

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกสํานักงานสภา

นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาต ิณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไม

เปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําส่ังใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่



๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา

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

สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๒-๑๐๙-๕๔๓๒ ตอ ๕๐๙ ในวันและเวลาราชการ

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง

สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาต ิผานทางอีเมล atcha@nxpo.or.th

หรือชองทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาตจิะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.nxpo.or.th และ

www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

 

 

 

 

 

(นายกิติพงค พรอมวงค)

ผูอํานวยการสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ีขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference) 
จ้างจัดทำระบบสารสนเทศรองรับการขยายมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างบุคลากรที่มีทักษะสูง 

และมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง 

1 ความเป็นมา 
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 

กันยายน 2562 ได้เห็นชอบแพคเกจเร่งรัดการลงทุนและรองรับการย้ายฐานการผลิตสืบเนื่องจากผลกระทบ
ของสงครามการค้า หรือ Thailand Plus Package ซึ ่งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ได้รับมอบหมายให้กำหนดหลักสูตรและสาขาการศึกษาเป้าหมาย รวมทั้งจัดทำกลไกรองรับ
การดำเนินงานสนับสนุนมาตรการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สอวช.) ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนานโยบายสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ จึงได้ริเริ่มการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในการพิจารณารับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรและรับรองการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
หรือคณิตศาสตร์ สำหรับการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้มีการจ้างงาน
บุคลากรผู้มีทักษะสูง ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ และยกเว้นภาษีเงินได้
ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับรายจ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง
ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยพิจารณาเสร็จสิ้นไป
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา 

ต่อมา คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพ่ือ
รองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ (Thailand Plus Package) ออกไปอีก 2 ปี จากเดิมสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุนให้มีการพัฒนา
อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564  

สอวช. จึงเห็นสมควรให้จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อเตรียมการรองรับการยื่นคำขอรับรองหลักสูตร
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและรับรองการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับ สป.อว. อีกท้ัง ระบบสารสนเทศดังกล่าว
จะได้จัดทำขึ้นเพ่ือการพัฒนาข้อเสนอนโยบายด้านกำลังคนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

2 วัตถุประสงค ์
2.1 จัดทำระบบสารสนเทศสำหรับเตรียมการรองรับการยื ่นคำขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื ่อพัฒนา

บุคลากรและรับรองการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
หรือคณิตศาสตร์ เพื่อสนับสนุนมาตรการภาษีเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ  
(Thailand Plus Package) 

2.2 เพ่ือรองรับการพัฒนาข้อเสนอนโยบายด้านกำลังคนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

3 คุณสมบัตผิู้เสนอราคา  
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่

ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
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3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคล  ที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เสนอราคาดังกล่าว 
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงาน ณ วันประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้รับจ้างได้มี
คำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.10 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th 

3.11 ผู้เสนอราคาจะต้องมีประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้กับหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เชื่อถือได้อย่างน้อย 1 ผลงาน โดยแสดงผลงานที่มีมูลค่าต่อสัญญา
ตั้งแต่ 1,500,000 บาท ขึ้นไป ซึ่งเป็นผลงานจากสัญญาเดียวกันและเป็นผลงานที่แล้วเสร็จตามสัญญา 
ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่เสนอราคา 

4 ขอบเขตการดำเนินงาน 
ออกแบบและจัดทำระบบสารสนเทศรองรับการขยายมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างบุคลากรที่มี

ทักษะสูงและมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
4.1 ความต้องการพื้นฐานของระบบสารสนเทศ 

4.1.1 พัฒนา User Experience / User Interface ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้งาน 
4.1.2 รองรับการแสดงผลผ่านเบราว์เซอร์ Google Chrome ได้เป็นอย่างน้อย และไม่ต้องติดตั้ง

โปรแกรมเฉพาะบนอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน รวมถึงรองรับการแสดงผลผ่านหน้าจออุปกรณ์เครือข่าย
ได้หลายอุปกรณ์ เช่น Smartphone Tablet คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

4.1.3 มีความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ตามมาตรฐาน OWASP และ Website Security Standard 
(WSS) มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ 

4.1.4 มีระบบการสำรองข้อมูล (Back up) อัตโนมัติ 
4.1.5 มีระบบการนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 
4.1.6 มีแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ พร้อมแสดงผลการสำรวจข้อมูลดังกล่าว 
4.1.7 มีระบบแจ้งเตือน เมื่อมผีู้ลงทะเบียนหรือขอรับบริการ 
4.1.8 มีคู่มือการใช้งานเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้บริการ (User) และผู้ดูแลระบบ (System Administrator) 
4.1.9 มีผู้ดูแลระบบในการประสานการดำเนินงาน หากระบบมีปัญหาสามารถแก้ไขได้ภายใน 24 ชั่วโมง 

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานงวด
สุดท้ายไว้ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

4.1.10 การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าลิขสิทธิ์เพิ่มเติมจากค่าจ้าง และสามารถ
ใช้งานได้ต่อเนื่องหลังจากสิ้นสุดสัญญา โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน 

http://www.gprocurement.go.th/
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4.2 ระบบการประชาสัมพันธ์ 
4.2.1 มีส่วนการแสดงข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่หน้าเว็บไซต์อย่างน้อย 4 รายการ และสามารถปรับเปลี่ยน

ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ได้อย่างอิสระ 
4.2.2 ระบบสืบค้นข้อมูลที่ได้รับการอนุมัตติามประเภทการให้บริการ 
4.2.3 ระบบการส่งอีเมลประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับได้ครั้งละหลายอีเมลพร้อม ๆ กัน 
4.2.4 ระบบการส่งอีเมลเพ่ือติดตามข้อมูลหรือไฟล์สำเนาเอกสารเพิ่มเติม 

4.3 ระบบการลงทะเบียนและระบบบริหารผู้ใช้บริการ 
4.3.1 ผู้ใช้บริการ (User) 

4.3.1.1 ระบบลงทะเบียนบนเว็บไซต์ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้บริการดังนี้  
• บัญชีผู้ใช้บริการและรหัสผ่าน  
• ชื ่อ นามสกุล และข้อมูลการติดต่อได้แก่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข

โทรศัพท์มือถือ ของผู้ประสานงาน  
• ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ได้แก่ ประเภทของหน่วยงาน ลักษณะกิจการ เว็บไซต์และ

ข้อมูลการติดต่อ 
4.3.1.2 โมดูลการ Login เข้าสู่ระบบ 
4.3.1.3 สามารถแก้ไขข้อมูล และแก้ไขรหัสผ่านได้ในภายหลัง 

4.3.2 ผู้ดูแลระบบ (System Administrator)  
4.3.2.1 สามารถเรียกดูข้อมูลผู้ลงทะเบียนได้ 
4.3.2.2 สามารถ เพ่ิม ลบ  แก้ไข ข้อมูลผู้ลงทะเบียนได้ 
4.3.2.3 สามารถอนุมัติข้อมูลผู้ลงทะเบียน และลบผู้ใช้งานจากระบบได ้
4.3.2.4 สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข และกำหนดสิทธิ์บัญชีผู้ใช้งานได ้
4.3.2.5 สามารถแสดงรายงานการลงทะเบียน การขอรับบริการและสถานะการอนุมัติได้ 

4.4 ระบบการให้บริการ 
4.4.1 ผู้ใช้บริการ (User) 

4.4.1.1 สามารถเลือกประเภทการขอรับบริการได้ 
4.4.1.2 สามารถบันทึกข้อมูลและอัพโหลดไฟล์สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องขึ้นระบบตามแบบฟอร์ม

ของการให้บริการแต่ละประเภท 
4.4.1.3 ระบบสามารถบันทึกข้อมูลวันที่ขอรับบริการและบัญชีผู้ขอรับบริการได้โดยอัตโนมัติ 
4.4.1.4 สามารถบันทึกข้อมูลได้ครั้งละหลายรายการ อาทิ การบันทึกข้อมูลสำหรับการยื่นคำขอ

รับรองการจ้างงานสามารถบันทึกได้ครั้งละมากกว่า 1 ตำแหน่ง 
4.4.1.5 ระบบการยินยอมการให้ข้อมูลส่วนบุคคล 

4.4.2 ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) 
4.4.2.1 สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข ประเภทการให้บริการได้ 
4.4.2.2 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ฟิลด์ข้อมูล เพื่อสร้างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลตามประเภทการ

ให้บริการได ้
4.4.2.3 สามารถเรียกดูข้อมูลและไฟล์สำเนาเอกสารประกอบการขอรับบริการได้จากเว็บไซต์โดย

ไม่ต้องดาวน์โหลดเอกสาร และสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้หากต้องการ 
4.4.2.4 สามารถกำหนดระยะเวลาการเปิด/ปิด การรับคำขอสำหรับการให้บริการแต่ละประเภท 
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4.4.2.5 สามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข และกำหนดสิทธิ์บัญชีผู้ใช้งานในการ 
• เข้าถึงการใช้บริการตามประเภทการให้บริการ 
• เข้าถึงข้อมูลตามประเภทการให้บริการ 
• เข้าถึงข้อมูลผู้ขอรับบริการตามภูมิภาค 
• อนุมัติคำขอรับบริการ 

4.5 ระบบการอนุมัติ การแจ้งผลการอนุมัติ และการสร้างเอกสารรายงานผลการอนุมัต ิ
4.5.1 ผู้ใช้บริการ (User) 

4.5.1.1 สามารถติดตามสถานะ และผลการอนุมัติได้จากเว็บไซต์ 
4.5.1.2 สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานผลการอนุมัติได้ 

4.5.2 ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) 
4.5.2.1 สามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอรับบริการได ้
4.5.2.2 สามารถกำหนดบัญชีผู้มีสิทธิ์อนุมัติเพิ่มเติมจากผู้ดูแลระบบได้ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูล

การขอรับบริการตามที่ผู้ดูแลระบบกำหนด 
4.5.2.3 สามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอรับบริการได้ครั้งละหลายคำขอ 
4.5.2.4 ระบบการส่งอีเมลแจ้งผู้ขอรับบริการ เมื่อมีการอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอรับบริการในระบบ 
4.5.2.5 ระบบสามารถสร้างเอกสารรายงานผลการอนุมัติพร้อมเลขที่เอกสารในรูปแบบไฟล์ pdf ได ้

4.6 ระบบการรายงานและสรุปผล 
4.6.1 สามารถแสดงผลการขอรับบริการ ผู้ขอรับบริการ รายละเอียดข้อมูลสำหรับการพิจารณาตามฟิลด์

ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการในการพิจารณาคำขอรับบริการแต่
ละประเภท 

4.6.2 สามารถแสดงสถิติจำนวนคำขอรับบริการแต่ละประเภท พร้อมทั้งจำนวนคำขอรับบริการที่ผ่าน
และไม่ผ่านการอนุมัติ 

4.6.3 สามารถสร้างรายงานในรูปแบบไฟล์ pdf ได ้
4.7 การจัดหาโครงสร้างพื้นฐาน 

4.7.1 ผู้รับจ้างดำเนินการออกแบบและจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานเครื่องแม่ข่าย (Server) สำหรับติดตั้งและ
รองรับการใช้งานระบบ ระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันตรวจรับงานงวดสุดท้าย 

4.7.2 ผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Specification) ให้ สอวช. 
ก่อนการจัดหา 

4.7.3 สามารถรองรับการจัดเก็บไฟล์ในรูปแบบไฟล์ PDF ไม่น้อยกว่า 2 เทราไบต์ (TB) 

5 ระยะเวลาดำเนินงาน  
ภายใน 8 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  

6 การส่งมอบงาน 
6.1 รายงานเบื้องต้น (Inception Report) ประกอบด้วย 1) แผนการดำเนินงาน 2) ผังโครงสร้างระบบ

สารสนเทศ 3) การออกแบบระบบสารสนเทศ และ 4) การออกแบบเอกสารที ่สร้างขึ ้นจากระบบ
สารสนเทศ ในรูปแบบรายงาน จำนวน 3 เล่ม พร้อมไฟล์รายงานในรูปแบบดิจิตอล หรือไฟล์ข้อมูลอ่ืน ๆ 
ที่บันทึกลงฮาร์ดดิสก์ จำนวน 1 ชุด 
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6.2 รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) ประกอบด้วย 1) ระบบสารสนเทศรองรับการขยายมาตรการ
ภาษีเพื่อส่งเสริมการจ้างบุคลากรที่มีทักษะสูงและมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะสูง และ 2) เอกสารคู่มือ (User Manual) การใช้งานระบบสารสนเทศ ในรูปแบบรายงาน จำนวน 
3 เล่ม พร้อมไฟล์รายงานในรูปแบบดิจิตอล หรือไฟล์ข้อมูลอื่น ๆ ที่บันทึกลงฮาร์ดดิสก ์จำนวน 1 ชุด 

6.3 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วย 1) รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ในรูปแบบ
รายงาน จำนวน 3 เล่ม พร้อมไฟล์รายงานในรูปแบบดิจิตอล และ 2) ไฟล์ Source code ของระบบ
ทั้งหมด หรือไฟล์ข้อมูลอื่น ๆ ที่บันทึกลงฮาร์ดดิสก์ จำนวน 1 ชุด 

7 วงเงินงบประมาณ 
งบประมาณการดำเนินการรวมทั้งสิ้น 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

8 การจ่ายเงิน 
การจ่ายค่าจ้างเป็นรายงวด รวม 3 (สาม) งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 ร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของค่าจ้าง เมื ่อผู ้ร ับจ้างได้ดำเนินงานและส่งมอบงานตามขอบเขต 

ของงาน ข้อที่ 6.1 ภายใน 1 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ  
ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับไว้ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 2 ร้อยละ 35 (สามสิบห้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานและส่งมอบงานตามขอบเขต 
ของงาน ข้อที่ 6.2 ภายใน 3 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ  
ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับไว้ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานและส่งมอบงาน 
ตามขอบเขตของงาน ข้อที่ 6.3 ภายใน 8 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับไว้ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

9 หลักประกันสัญญา 
ผู้รับจ้างจะต้องวางหลักประกันสัญญาจำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของเงินค่าจ้างก่อนทำสัญญา ซึ่งผู้ว่าจา้ง

จะชำระคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน 
ตามสัญญาแล้ว 

10 กรรมสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร และรายงาน 
ข้อมูล เอกสาร ผลการดำเนินงาน ตลอดจนการประมวลผลทั้งหมดที่ผู ้รับจ้างได้ดำเนินการให้กับ 

สอวช. ตามสัญญาตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ สอวช. โดยที่ผู้รับจ้างจะต้องไม่ส่งมอบข้อมูล เอกสาร ผลการสำรวจ 
ตลอดจนการประมวลผลทั้งหมด ที่ได้จากการดำเนินโครงการให้แก่ผู้ใด โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก สอวช. 

ผู้รับจ้างต้องรับประกันว่า งาน ข้อมูล เอกสาร และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่นำมาส่งมอบให้แก่ 
สอวช. ในการดำเนินงานตามที่จัดจ้างครั้งนี้ ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดทำ สร้างสรรค์ และมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย
ที่จะนำมาใช้ในการดำเนินงานและส่งมอบให้แก่ สอวช. ในการจัดจ้างครั้งนี้ เพ่ือให้ สอวช. สามารถใช้งานได้
โดยชอบด้วยกฎหมายและไม่มีข้อจำกัดใด ๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ของการจัดจ้างที่กำหนดไว้ 

ชุดคำสั่ง (source code) ตลอดจนสำเนาเอกสารประกอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการ
ของโครงการให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ สอวช. โดยสมบูรณ์ และห้ามนำงานที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการไปเผยแพร่
หรือใช้งานซ้ำในที่อื่นใด เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากทางผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ 
source code หรือ binary code ก็ตาม 
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11 คณะกรรมการพิจารณาจัดจ้าง 
11.1 นายอภิชาติ อภัยวงศ์  ประธานกรรมการ 
11.2 นางสาวดวงรัตน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล  กรรมการ 
11.3 นางสาวนัยนา เปลี่ยนผัน  กรรมการ 

12 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
12.1 นางสาวพริสา ตั้งล้ำเลิศ ประธานกรรมการ 
12.2 นางสาวอัชฌา ป่านแก้ว กรรมการ 
12.3 นางสาวสุธิดา พิริยะการสกุล กรรมการ 

13 ผู้จัดทำขอบเขตของงาน 
นางสาวอัชฌา ป่านแก้ว 

14 กำหนดยืนยันราคา 
กำหนดยืนยันราคาไม่น้อยกว่า 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันยื่นเสนอราคา 

15 ผู้ประสานงานในการดำเนินโครงการ หรือ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 02-109-5432 ต่อ 509 นางสาวอัชฌา ป่านแก้ว 
โทรสาร 02-160-5439  
E-mail: atcha@nxpo.or.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:atcha@nxpo.or.th
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หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 

เกณฑ์การพิจารณา 
น้ำหนักการ
ให้คะแนน 
(ร้อยละ) 

ข้อเสนอด้านเทคนิค 
1. ผลงานของผู้ย่ืนข้อเสนอ  15 คะแนน 

ผลงานการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีมูลค่าต่อ
สัญญาไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท และเป็นผลงานที่ตรวจรับ
สมบูรณ์แล้ว 
• จำนวนตั้งแต่ 5 สัญญาขึ้นไป  15 คะแนน 
• จำนวน 2 - 4 สัญญา 10 คะแนน 
• จำนวน 1 สัญญา 5 คะแนน 

2. คุณวุฒิและประสบการณ์ของคณะทำงาน  15 คะแนน 
มีหัวหน้าโครงการที ่ม ีค ุณวุฒิในสาขาวิชาที ่เกี ่ยวข้องและมี
ประสบการณ ์และมีคณะทำงานที่มีประสบการณ ์
• ห ัวหน ้าโครงการม ีประสบการณ์มากกว ่า 10 ป ี  และมี

คณะทำงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี 15 คะแนน 
• มีห ัวหน ้าโครงการม ีประสบการณ์มากกว ่า 5 ป ี  และมี

คณะทำงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี  10 คะแนน 
• มีหัวหน้าโครงการที ่ม ีประสบการณ์มากกว ่า 3 ปี และมี

คณะทำงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 1 ปี  5 คะแนน 
3. กรอบแนวคิด เทคนิค และกระบวนการดำเนินงาน  30 คะแนน 

ความสอดคล้องของกรอบแนวคิด เทคนิค และกระบวนการ
ดำเนินงานตามที่ระบุใน TOR 
• สามารถดำเนินการได้มากกว่าที่ระบุใน TOR 30 คะแนน 
• สามารถดำเนินงานได้ตรงตามที่ระบุใน TOR 25 คะแนน 
• สามารถดำเนินงานได้ตามที่ระบุใน TOR อย่างน้อยร้อยละ 80  20 คะแนน 
• สามารถดำเนินงานได้ตามที่ระบุใน TOR อย่างน้อยร้อยละ 70 10 คะแนน 

4. การออกแบบระบบ การออกแบบหน้าจอการใช้งาน (User Interface) 30 คะแนน 
• ผู ้ใช้บริการสามารถเข้าถึงการขอรับบริการได้ง่าย และการ

ออกแบบช่วยสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่ สอวช. 30 คะแนน 
• ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงการขอรับบริการ                               

ไดส้ะดวก 20 คะแนน 
• ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงการขอรับบริการ                                

ไดห้ลังจากศึกษาการใช้งานโดยละเอียด 10 คะแนน 
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เกณฑ์การพิจารณา 
น้ำหนักการ
ให้คะแนน 
(ร้อยละ) 

5. แผนการดำเนนิงานและกำหนดระยะเวลา 10 คะแนน 
ระบบสารสนเทศรองรับการขยายมาตรการภาษีสามารถใช้งานได้ 
• ภายในพฤศจิกายน 2564 10 คะแนน 
• หลังจากพฤศจิกายน 2564 5 คะแนน 

ข้อเสนอด้านราคา 20 
รวม 100 

 โดย สอวช. ขอสงวนสิทธิ์ต่อรองราคาให้อยู่ในงบประมาณที่ สอวช. เห็นว่าเหมาะสม 
 


