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เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที่ 11/2561 
การจ้าง โครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล 

(DSL – Digital Student Loan Fund System) 
ตามประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 
----------------------------------------- 

 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “กองทุน” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง

ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL – 
Digital Student Loan Fund System) โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปน้ี 
1. เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคา 

1.1. รายละเอียดและขอบเขตของงาน (ขอบเขตงานโครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้เงินกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาแบบดิจิทัล DSL - Digital Student Loan Fund System ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “เอกสาร 
TOR”) 

1.2. แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
1.3. แบบสัญญาจ้าง  
1.4. แบบหนังสือค้ําประกัน  

(1) หลักประกันการเสนอราคา 
(2) หลักประกันสัญญา 
(3) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 

1.5. บทนิยาม  
(1) ผู้ย่ืนข้อเสนอทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.6. แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารสว่นที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารสว่นที่ 2 
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2. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
2.1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
2.2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
2.4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว

เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ             
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

2.5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน
เป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของ               
นิติบุคคลน้ันด้วย 

2.6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

2.7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
2.8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ กองทุนเงินให้กู้ยืม

เพ่ือการศึกษา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 

2.9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืน
ข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

2.10. ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

2.11. ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                    
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด 

2.12. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

2.13. ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 

2.14. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลงานของตนเองในการดําเนินโครงการพัฒนาและติดต้ังระบบ
สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับทางด้านบัญชีการเงิน หรือด้านกองทุน หรือด้านการธนาคาร หรือด้าน
การให้กู้ยืมเงิน หรือด้านการแจ้งหน้ี หรือการรับชําระหน้ี หรือด้านการดําเนินคดี หรือการบังคับ
คดี ทั้งน้ีโครงการดังกล่าวจะต้องเป็นโครงการที่พัฒนาข้ึนสําหรับหน่วยงานในประเทศไทยและมี
มูลค่ารวมทั้งโครงการไม่ตํ่ากว่า 150 ล้านบาท (หน่ึงร้อยห้าสิบล้านบาท) ต่อสัญญาอย่างน้อย         
1 สัญญา และผลงานดังกล่าวต้องผ่านการตรวจรับและติดต้ังเพ่ือใช้งาน และใช้งานจริงอย่างน้อย   
3 ปีนับจากวันที่รับมอบระบบหรือยังใช้งานจริงอยู่จนถึงในปัจจุบัน 

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องแสดงหนังสือรับรองผลงานที่มีการลงนามจากผู้มีอํานาจกระทําการ
แทนของหน่วยงานท่ีใช้ระบบงานตามเง่ือนไขข้างต้น พร้อมแนบสําเนาสัญญาจ้างดําเนินการ
โครงการดังกล่าวโดยมีการลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง 



 เอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 

- 3 - 

ผู้ย่ืนข้อเสนอทีเ่สนอราคาในรปูแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า

จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคา    
ให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถ
นําผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละ
นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสาร
ประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์
อักษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทาง
ราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใช้คุณสมบัติและผลงานของผู้ร่วมค้าหลัก             
รายเดียวเป็นคุณสมบัติและผลงานของกิจการร่วมค้าที่ย่ืนเสนอราคาได้ 

ทั้งน้ี “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้า                
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์) 

2.15. โครงการน้ีอยู่ใน “โครงการข้อตกลงคุณธรรม” ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องลงนามในบันทึกข้อตกลง
คุณธรรม (Integrity Pact) หากไม่ลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว กองทุนจะไม่รับพิจารณาการ
เสนอราคาจากผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน 

2.16. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีสํานักงานในการให้บริการในประเทศไทยทั้งในระหว่างการติดต้ังและหลังการ
ติดต้ัง และต้องใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการดําเนินงานโครงการ การบริหารโครงการ                 
การปฏิบัติงานในโครงการ และการจัดทําเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ทั้งน้ียกเว้นคู่มือของผลิตภัณฑ์จาก
ต่างประเทศ 

3. หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 
ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ  
3.1. ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน   

นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว ผู้มีอํานาจควบคุม 
(ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน              
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว 
ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)  อหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)และบัญชีผู้ถื พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 

(2) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืนสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง  
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(3) ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสัญญา 
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้า    
ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

(4) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ  
(4.1) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  
(4.2) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)  

ทั้งน้ี เมื่อผู้ ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสาร
ส่วนที่ 1 ตามแบบในข้อ 1.6 (1) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

3.2. ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
(1) ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนให้แนบหนังสือมอบอํานาจ   

ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับ                
มอบอํานาจ ทั้งน้ีหากผู้รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะ                
ตามกฎหมายแล้วเท่าน้ัน  

(2) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5 
(3) สําเนาหนังสือรับรองผลงาน และสําเนาสัญญาจ้างดําเนินการโครงการฯ ของผลงาน พร้อม

รับรองสําเนาถูกต้อง 
(4) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  

(4.1) เอกสารข้อเสนอโครงการ 
(4.2) เอกสารข้อเสนอประสิทธิภาพของระบบตามความต้องการธุรกิจ และความ

สอดคล้องกับความต้องการทางเทคนิคของระบบงาน 
(4.3) เอกสารข้อเสนอด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4.4) เอกสารเปรียบเทียบข้อเสนอกับรายละเอียดเฉพาะ(ขอบเขตของงาน) 
(4.5) หนังสือรับรองการแต่งต้ังเป็นผู้เแทนจําหน่าย 
(4.6) บันทึกข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอํานาจของผู้ย่ืนเสนอ

ราคา 
(4.7) เอกสารประกอบอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

(5) บัญชีเอกสารสว่นที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (2) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

ทั้งน้ี เมื่อผู้ ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสาร
ส่วนที่ 2 ตามแบบ ในข้อ 1.6 (2) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
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4. การเสนอราคา 
4.1. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืน
ข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  

4.2. ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียวและราคาเดียว                   
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและ
ตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน ต้ังแต่วันเสนอราคา โดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3. ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 60 เดือนนับวันตามปฏิทิน       
โดยนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง  

4.4. ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดและขอบเขตของงาน ฯลฯ                
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนข้อเสนอ 
ตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส ์

4.5. ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ
ตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดย
เด็ดขาด 

กรณีที่เอกสารดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ย่ืนข้อเสนอในการนําเข้าระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนําเอกสารน้ันพร้อมสรุป จํานวนเอกสารดังกล่าว               
มาส่ง ณ ที่ทําการของกองทุนภายในวันที่ 3 กันยายน 2561 โดยให้ลงลายมือช่ือของผู้ย่ืนข้อเสนอ  
พร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล  (ถ้ามี)  กํากับในเอกสารน้ันด้วย 

4.6. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF 
File (Portable Document Format) โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่ง
ข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่กองทุนผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.7. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ            
ของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 
ตามข้อ 1.5 (1) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันน้ัน
ออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 
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หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่าก่อนหรือ 
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวาง                  
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันออกจากการเป็น              
ผู้ย่ืนข้อเสนอ และกองทุนจะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่กองทุน              
จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอ รายน้ันมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าวและได้ให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกองทุน 

4.8. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
(1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง

ไว้ด้วยแล้ว 
(3) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด 
(4) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
(5) ผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
5. หลักประกันการเสนอราคา 

ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ จํานวน 87,500,000.- บาท (แปดสิบเจ็ดล้าน
ห้าแสนบาทถ้วน)  

5.1. เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่ “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา บัญชีจ่ายบริหาร
กองทุน” ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์น้ัน ชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ย่ืน
ข้อเสนอ หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน 3 วันทําการ 

5.2. หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด 

5.3. พันธบัตรรัฐบาลไทย 
5.4. หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการ

เงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้               
ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

กรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอนําเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ 
ค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา
จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กองทุนตรวจสอบความถูกต้อง ในวันที่ 7 กันยายน 2561
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 

กรณีที่ผู้ ย่ืนข้อเสนอย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือ            
ค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุช่ือผู้ย่ืน
ข้อเสนอในหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังน้ี 

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือกิจการร่วมค้าดังกล่าว 
เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือผู้เข้าร่วมค้ารายที่
สัญญาร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้เข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 
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ทั้งน้ี “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียน เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หลักประกันการเสนอราคา
ตามข้อน้ี กองทุนจะคืนให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือผู้ค้ําประกัน ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่กองทุนได้
พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอ
รายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทํา
สัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ย่ืนข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันการเสนอราคา
ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา 
กองทุนสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ผู้ย่ืนข้อเสนอเสนอ และดําเนินการตามหลักเกณฑ์ในการ

พิจารณาตัดสิน ดังน้ี 
6.1. ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาตัดสิน

โดยใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน 
6.2. การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ กองทุนใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์ในการพิจารณา      

ผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอโดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและนํ้าหนักที่กําหนด ดังน้ี   
(1) ราคาที่ย่ืนข้อเสนอ (Price)  กําหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ 25 
(2) ความน่าเช่ือถือ ประสบการณ์และความสามารถของผู้ย่ืนข้อเสนอและทมีงาน  

 กําหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ 15 
(3) แผนงานโครงการ กระบวนการและเครื่องมือในการพัฒนา      
 กําหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ 5 
(4) ข้อเสนอระบบงาน  กําหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ 15 
(5) ข้อเสนอด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

                          กําหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ 15 
(6) การนําเสนอ (Presentation) และการพิสูจน์แนวคิด (Proof-of-Concept)  
 กําหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ 25 
โดยกําหนดให้นํ้าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100 
ทั้ ง น้ีผู้ ย่ืนข้อเสนอที่ผ่ านเกณฑ์ของกองทุน  ต้องไ ด้คะแนนการประเมินประสิท ธิภาพ 

(Performance) ในข้อ (2) ถึง (6) รวมกันไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาราคา                 
ที่ย่ืนข้อเสนอราคา (Price) ในลําดับถัดไป 

การนําเสนอ (Presentation) และการพิสูจน์แนวคิด (Proof-of-Concept) จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ
นําเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามวันเวลาที่กองทุนกําหนดภายใน 5 วันทําการ 
นับถัดจากวันเสนอราคา  
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6.3. หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือย่ืนหลักฐานการย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการพิจารณาผล                
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ผู้ย่ืน
ข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้าง                
ไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กองทุนกําหนดไว้ในประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและความแตกต่างน้ัน ไม่มีผลทําให้
เ กิดการได้ เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน  หรือเ ป็นการผิดพลาดเล็ก น้อย                    
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน 

6.4. กองทุนสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอ โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปน้ี 
(1) ไม่ปรากฏช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์               

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกองทุน 

(2) ไม่กรอกช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่

เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 
6.5. ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล                

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกองทุนมีสิทธิให้ผู้ย่ืนข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ 
กองทุนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม 
หรือไม่ถูกต้อง 

6.6. กองทุนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ 
และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ีเพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกองทุนเป็นเด็ดขาด ผู้ย่ืนข้อเสนอ
จะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ังกองทุนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 

ในกรณีที่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ 
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกองทุน จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เช่ือได้               
ว่าผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์              
หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กองทุนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอ
รายน้ัน ทั้งน้ีผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกองทุน 

6.7. ก่อนลงนามในสัญญากองทุน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏ               
ว่ามีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก                    
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทํา
การทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

 



 เอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

 

- 9 - 

7. การทําสัญญาจ้าง 
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 หรือ             

ทําข้อตกลงเป็นหนังสือกับกองทุนภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา   
เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กองทุนยึดถือไว้ในขณะทํา
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 

7.1. เงินสด 
7.2. เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่ “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา บัญชีจ่ายบริหาร

กองทุน” ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ ดราฟท์น้ัน ชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทํา
สัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน 3 วันทําการ 

7.3. หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนดดังระบุ
ในข้อ 1.4 (2) หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

7.4. หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
ตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2) 

7.5. พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  

การจ่ายเงินจะกระทําได้ต่อเมื่อรายการดังกล่าวได้รับการติดต้ังให้ใช้งานได้ ไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ 
ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน และผ่านการตรวจรับมอบโดยผู้ว่าจ้างตามเง่ือนไขดังน้ี 

8.1. ด้านการจัดหาและพัฒนาระบบงาน 
ตารางที่ 1 : งวดการจ่ายเงินสําหรับงานด้านการพัฒนาระบบงาน 

งวดที่ รายการ จํานวนเงิน ระยะเวลาส่ง
มอบ

1 แผนการดําเนินงานโครงการจัดหาระบบ DSL ตามท่ีผู้ว่าจ้าง
เห็นชอบ และ ส่งมอบหลักฐานการเป็นสมาชิกใช้บริการ 
(Subscription) ครบตามเง่ือนไขในบทที่ 2 ข้อ 2.7

5% ของมูลค่า
ของการจ้าง
พัฒนาระบบ 

ภายใน  30 วัน 
นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา

2 
 

ส่งมอบซอฟต์แวร์ระบบงาน DMS และระบบงานที่เก่ียวข้องกับ
กระบวนการบริหารหน้ี ที่ ไ ด้ผ่านการทดสอบ SIT (System 
Integration Test) และการทดสอบตรวจรับระบบโดยผู้ใช้งาน 
(User Acceptance Test) ซึ่งรวมทั้งการทดสอบสมรรถนะโดยรวม
ของระบบ โดยได้รับการ Sign off จากผู้ว่าจ้าง

5% ของมูลค่า
ของการจ้าง
พัฒนาระบบ 

ภายใน 330 วัน 
นับถัดจากวันลง
นามในสญัญา 

3 ส่งมอบซอฟต์แวร์ระบบงาน LES และระบบงานที่เก่ียวข้องกับ
กระบวนการคดีและบังคับคดี ที่ได้ผ่านการทดสอบ SIT (System 
Integration Test) และการทดสอบตรวจรับระบบโดยผู้ใช้งาน 
(User Acceptance Test) ซึง่รวมทั้งการทดสอบสมรรถนะโดยรวม
ของระบบ และได้รับการ Sign จากผู้ว่าจ้าง 
 
 

5% ของมูลค่า
ของการจ้าง
พัฒนาระบบ 

ภายใน 390 วัน 
นับถัดจากวันลง
นามในสญัญา 
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งวดที่ รายการ จํานวนเงิน ระยะเวลาส่ง
มอบ

4 ส่งมอบซอฟต์แวร์ระบบงาน DMS และระบบงานที่เก่ียวข้องกับ
กระบวนการบริหารหน้ี ที่ผ่านเง่ือนไขการทดสอบสมรรถนะโดยรวม
ของระบบ ผ่านเง่ือนไขการทดสอบการเจาะระบบ และนาํไปใช้งาน
จริง พร้อม Source Code ทีไ่ด้รับการพัฒนาและติดต้ัง โดยได้รับ
การ Sign off จากผู้ว่าจ้าง 

15% ของ
มูลค่าของการ
จ้างพัฒนา
ระบบ  

ภายใน 427 วัน 
นับถัดจากวันลง
นามในสญัญา 

5 ส่งมอบระบบงาน LOS และระบบงานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการให้
กู้ยืม ที่ได้ผา่นการทดสอบ SIT (System Integration Test) และ
การทดสอบตรวจรับระบบโดยผู้ใช้งาน (User Acceptance Test) 
ซึ่งรวมทั้งการทดสอบสมรรถนะโดยรวมของระบบ และได้รับการ 
Sign off จากผู้ว่าจ้าง 

15% ของ
มูลค่าของการ
จ้างพัฒนา
ระบบ 

ภายใน 480 วัน 
นับถัดจากวันลง
นามในสญัญา 

6 ส่งมอบซอฟต์แวร์ระบบงาน LES และระบบงานที่เก่ียวข้องกับ
กระบวนการคดีและบังคับคดี ที่ผ่านเง่ือนไขการทดสอบสมรรถนะ
โดยรวมของระบบ ผ่านเง่ือนไขการทดสอบการเจาะระบบ และ
นําไปใช้งานจริง พร้อม Source Code ที่ได้รับการพัฒนาและ
ติดต้ัง โดยได้รับการ Sign off จากผู้ว่าจ้าง

15% ของ
มูลค่าของการ
จ้างพัฒนา
ระบบ 

ภายใน 518 วัน 
นับถัดจากวันลง
นามในสญัญา 

7 ส่งมอบระบบงาน LOS และระบบงานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการให้
กู้ยืม ทีผ่่านเง่ือนไขการทดสอบสมรรถนะโดยรวมของระบบ ผ่าน
เง่ือนไขการทดสอบการเจาะระบบ และนาํไปใช้งานจรงิ พร้อม 
Source Code และได้รับการ Sign off จากผู้ว่าจ้าง

20% ของ
มูลค่าของการ
จ้างพัฒนา
ระบบ 

ภายใน 608 วัน 
นับถัดจากวันลง
นามในสญัญา 

8 หลังจากการปรับแต่งทุกระบบให้สามารถทาํงานได้อย่างสมบูรณ์ 
และเอกสารตามตารางที่ 4 ทีเ่ป็นการปรับปรุงเวอร์ช่ันล่าสุด 

20% ของ
มูลค่าของการ
จ้างพัฒนา
ระบบ  

ภายใน 640 วัน 
นับถัดจากวันลง
นามในสญัญา 

 

8.2. ด้านการจัดเตรียมและให้เช่าใช้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
ตารางที่ 2: งวดการจ่ายเงินสําหรับงานด้านการให้เช่าใช้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร โดยจ่ายเป็นรายเดือน 
งวดที่ รายการ จํานวนเงิน ระยะเวลา

1 โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารรองรับ
ระบบงาน DMS และระบบงานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการบริหาร
หน้ี ที่ผ่านการตรวจตามข้อกําหนดในรายละเอียดและขอบเขตของ
งาน ตารางที่ 1 : การส่งมอบระบบงาน DMS และระบบที่เก่ียวข้อง
กับกระบวนการบริหารหน้ี 

70% ของราคาค่า
เ ช่ า ใ ช้ บ ริ ก า ร
โครงสร้างพ้ืนฐาน
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ และ
การสื่ อสารราย
เดือน 
 

เ ริ่ ม จ่ า ยค่ า เ ช่ า 
โดยนับจากวันที่
เริ่มมีการใช้งาน
จ ริ ง  ( Go Live) 
บ น ร ะ บ บ ง า น 
DMS และระบบที่
เก่ียวข้อง 
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งวดที่ รายการ จํานวนเงิน ระยะเวลา
2 โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารรองรับ

ระบบงาน DMS LES และระบบงานที่เก่ียวข้องกับกระบวนการคดี
และบังคับคดีที่ผ่านการตรวจตามข้อกําหนดในรายละเอียดและ
ขอบเขตของงาน ตารางที่ 1 : การส่งมอบระบบงาน DMS และ
ระบบที่เก่ียวข้องกับกระบวนการบริหารหน้ี และ ตารางที่ 2 : การ
ส่งมอบระบบงาน LES และระบบที่เก่ียวข้องกับกระบวนการคดี
และบังคับคดี 

85% ของราคาค่า
เ ช่ า ใ ช้ บ ริ ก า ร
โครงสร้างพ้ืนฐาน
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ และ
การสื่ อสารราย
เดือน 

เ ริ่ ม จ่ า ยค่ า เ ช่ า 
โดยนับจากวันที่
เริ่มมีการใช้งาน
จ ริ ง  ( Go Live) 
บ น ร ะ บ บ ง า น 
DMS LES แ ล ะ
ระบบที่เก่ียวข้อง 

3 โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารรองรับ
ร ะบบง าน  DMS LES LOS และระบบง านที่ เ ก่ี ย วข้ อ ง กั บ
กระบวนการให้กู้ยืม ที่ผ่านการตรวจตามข้อกําหนดในรายละเอียด
และขอบเขตของงาน ตารางที่ 1 : การส่งมอบระบบงาน DMS 
และระบบที่เก่ียวข้องกับกระบวนการบริหารหน้ี ตารางที่ 2 : การ
ส่งมอบระบบงาน LES และระบบที่เก่ียวข้องกับกระบวนการคดี
และบังคับคดี และตารางที่ 3 :การส่งมอบระบบงาน LOS และ
ระบบที่เก่ียวข้องกับกระบวนการให้กู้ยืม 

100% ของราคา
ค่าเช่าใช้บริการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ และ
การสื่ อสารราย
เดือน 

เ ริ่ ม จ่ า ยค่ า เ ช่ า 
โดยนับจากวันที่
เริ่มมีการใช้งาน
จ ริ ง  ( Go Live) 
บ น ร ะ บ บ ง า น 
DMS LES LOS 
แ ล ะ ร ะ บ บ ท่ี
เก่ียวข้อง 

 
8.3. ด้านการให้บริการบํารุงรักษาระบบงานจ่ายเป็นรายเดือนของราคาค่าบํารุงดูแลรักษาระบบราย

เดือน 
 
9. อัตราคา่ปรบั 

9.1. หากครบกําหนดระยะเวลาส่งมอบระบบงานตามข้อ 8.1 ผู้ชนะการประกวดราคาไม่สามารถ                
ส่งมอบงานได้ตามสัญญาหรือไม่เป็นไปตามกําหนดเวลา ผู้ชนะการประกวดราคา ต้องยินยอม              
ให้กองทุนปรับตามอัตราค่าปรับคิดเป็นรายวันร้อยละ 0.01 ของมูลค่าด้านการจัดหาและพัฒนา         
ระบบงาน เมื่อระบบเริ่มใช้งานแล้ว การคิดค่าปรับจะเป็นไปตามเง่ือนไขของ SLA 

9.2. หากครบกําหนดระยะเวลาส่งมอบครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตาม         
ข้อ 8.2 ผู้ชนะการประกวดราคาไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา หรือไม่เป็นไปตาม
กําหนดเวลาผู้ชนะการประกวดราคาต้องยินยอมให้กองทุนปรับตามอัตราค่าปรับคิดเป็นรายวัน
ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าเช่าใช้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เมื่อเช่าใช้โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้ว การคิดค่าปรับจะเป็นไปตาม
เง่ือนไขของ SLA 

9.3. เมื่อระบบเริ่มใช้งานแล้วจะคิดค่าปรับตามเง่ือนไขของ SLA จะมีวิธีการพิจารณาโดยแบ่งตามระดับ
ความเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องชํารุดของระบบงานดังน้ี 
1) ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นทําให้ระบบงานทั้งหมดไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือมีผลกระทบ

รุนแรงทั้งระบบเกินกว่า 2 ช่ัวโมง ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับตามอัตราค่าปรับคิดเป็น
รายวันร้อยละ 0.01 ของมูลค่าด้านการจัดหาและพัฒนาระบบงาน 

2) ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นทําให้ระบบงานบางส่วนปฏิบัติงานไม่ได้ และกระทบต่อผู้ใช้บริการ
ภายนอกของผู้ว่าจ้างเกินกว่า 6 ช่ัวโมง ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับตามอัตราค่าปรับ
คิดเป็นรายวันร้อยละ 0.01 ของมูลค่าด้านการจัดหาและพัฒนาระบบงาน 
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3) ถ้าความเสียหายที่เกิดขึ้นทําให้ระบบงานบางส่วนปฏิบัติงานไม่ได้ และกระทบต่อการทํางาน
ของผู้ใช้บริการภายในของผู้ว่าจ้างเกินกว่า 24 ช่ัวโมง ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับ 
ตามอัตราค่าปรับคิดเป็นรายวันร้อยละ 0.01 ของมูลค่าด้านการจัดหาและพัฒนาระบบงาน 

4) ถ้าความเสียหายที่ เ กิดขึ้นทําให้ระบบงานบางส่วนปฏิบัติงานไม่ได้ และมีผลกระทบ                    
ต่อให้ผู้ใช้บริการเพียงเล็กน้อยเกินกว่า 48 ช่ัวโมง ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ผู้ ว่าจ้างปรับ               
ตามอัตราค่าปรับคิดเป็นรายวันร้อยละ 0.01 ของมูลค่าด้านการจัดหาและพัฒนาระบบงาน 

9.4. ค่าปรับด้านการให้บริการบํารุงรกัษาระบบงาน 
ค่าปรับด้านระบบงานสารสนเทศในช่วงการบํารุงรักษาจะมีวิธีการพิจารณาโดยแบ่งตามระดับ

ความเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องชํารุดของระบบงานดังน้ี 
- ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นทําให้ระบบงานทั้งหมดไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือ มีผลกระทบ

รุนแรงทั้งระบบเกินกว่า 2 ช่ัวโมง ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับตามอัตราค่าปรับคิด
เป็นรายวันร้อยละ 0.01 ของมูลค่าด้านการให้บริการบํารุงรักษาระบบงาน 

- ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นทําให้ระบบงานบางส่วนปฏิบัติงานไม่ได้ และกระทบต่อผู้ใช้บริการ
ภายนอกของผู้ว่าจ้างเกินกว่า 6 ช่ัวโมง ผู้รับจ้าง ต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับตามอัตราค่าปรับ
คิดเป็นรายวันร้อยละ 0.01 ของมูลค่าด้านการให้บริการบํารุงรักษาระบบงาน 

- ถ้าความเสียหายที่เกิดขึ้นทําให้ระบบงานบางส่วนปฏิบัติงานไม่ได้ และกระทบต่อการทํางาน
ของผู้ใช้บริการภายในของผู้ว่าจ้างเกินกว่า 24 ช่ัวโมง ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้าง ปรับ
ตามอัตราค่าปรับคิดเป็นรายวันร้อยละ 0.01 ของมูลค่าสัญญา 

- ถ้าความเสียหายที่เกิดขึ้นทําให้ระบบงานบางส่วนปฏิบัติงานไม่ได้ และมีผลกระทบต่อให้
ผู้ใช้บริการเพียงเล็กน้อยเกินกว่า 48 ช่ัวโมง ผู้รับจ้าง ต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับตามอัตรา
ค่าปรับคิดเป็นรายวันร้อยละ 0.01 ของมูลค่าด้านการให้บริการบํารุงรักษาระบบงาน 

10. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3  หรือทําข้อตกลง

จ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขการรับประกันความชํารุดบกพร่องดังน้ี 
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทําสัญญากับกองทุนแล้ว จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข            

การรับประกันความชํารุดบกพร่องดังน้ี  
10.1. ต้องรับประกันระบบงานและซอฟต์แวร์ที่เก่ียวข้อง ให้กองทุนสามารถใช้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี           

และสามารถทํางานได้อย่างต่อเน่ืองที่ 99.9% เป็นระยะเวลา 1 ปีนับถัดจากวันที่กองทุนได้รับมอบ
งานการพัฒนาระบบงานสําหรับระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL - Digital 
Student Loan Fund System หรือ ระบบ DSL) งวดสุดท้าย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ใน
กรณีที่ตรวจพบปัญหา ต้องดําเนินจัดการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 วันทําการหลังได้รับ
แจ้งจากกองทุน 

10.2. ต้องรับประกันความพร้อมในการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์เสมือนที่ศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์
ข้อมูลสํารองได้ไม่น้อยกว่าเกณฑ์การรับประกัน SLA ดังน้ี 

ระดับความพร้อมในการให้บริการ ต่อเดือน  = ร้อยละ 99.9 
คิดเป็นระยะเวลาในการ Downtime ต่อเดือน ไม่เกิน  = 43 นาท ี
หมายเหตุ  1 วัน เท่ากับ 24 ช่ัวโมง 
  1 เดือน เท่ากับ 30 วัน 
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11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
11.1. เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งน้ีได้มาจากเงินกองทุน การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ 

กองทุนได้รับอนุมัติเงินจากคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาแล้วเท่าน้ัน 
11.2. ผู้ย่ืนข้อเสนอและผู้ชนะการประกวดราคาฯ ต้องยินยอมปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัย 
11.3. เมื่อกองทุน ได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ รับจ้างจะต้องสั่ งหรือนําสิ่ งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามา                    
จากต่างประเทศ และของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งเป็น    
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
(1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน นับต้ังแต่

วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น 
โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริม
การพาณิชยนาวี 

11.4. ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งกองทุนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลา    
ที่กําหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 กองทุนจะริบหลักประกันการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้ําประกันการย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) 
รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 

11.5. กองทุนสงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญา หรือข้อตกลงจ้าง                
เป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

11.6. ในกรณีที่ เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ น้ีมีความขัดหรือแย้งกัน                    
ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกองทุน คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ย่ืน
ข้อเสนอ ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 

11.7. กองทุนอาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปน้ีได้ โดยที่ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ จากกองทุนไม่ได้ 
(1) กองทุนไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรร แต่ไม่เพียงพอที่จะทําการ

จัดจ้างคร้ังน้ีต่อไป 
(2) มีการกระทําที่ เข้าลักษณะผู้ ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ ไ ด้รับการคัดเลือก                  

มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขัน             
อย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา              
หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืนใด ในการเสนอราคา 

(3) การทําการจัดจ้างคร้ังน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหรือกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะ 

(4) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความ             
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

13. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
กองทุนสามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็น

ผู้รับจ้างเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ทั้งน้ีหากผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก               
ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดจะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอ หรือทําสัญญากับกองทุน ไว้ช่ัวคราว 

 
 
 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
23 กรกฎาคม 2561 
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