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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่ 012/2562 

การจ้างพัฒนาระบบเว็บไซต์การสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามประกาศ ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 
--------------------------------- 

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ "ส ำนักงำน" มีควำมประสงค์ 

จะประกวดรำคำจ้ำงพัฒนำระบบเว็บไซต์กำรสรรหำคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติแบบอิเล็กทรอนิกส์  ด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ ชั้น ๓ อำคำรสุขภำพ
แห่งชำติ ๘๘/๓๙ หมู่ที่ ๔ ซอยติวำนนท์ ๑๔ ถนนติวำนนท์ ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมี
ข้อแนะน ำและข้อก ำหนดดังต่อไปนี้ 
 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1 รำยละเอียดและขอบเขตของงำน 
1.2 แบบใบเสนอรำคำที่ก ำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
1.3 สัญญำจ้ำงทั่วไป 
1.4 แบบหนังสือค้ ำประกัน 

(1) หลักประกันสัญญำ 
1.5 บทนิยำม 

(1) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม 

1.6 แบบบัญชีเอกสำรที่ก ำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(1) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ 
(2) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ 
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2. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 

2.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
2.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้

ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่ ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบ กำรตำมระเบียบที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 

2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่ งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ 
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

2.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ส ำนักงำน  

ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำง 
เป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศำลไทยเว้นแต่รัฐบำลของ ผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
 

3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง

ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ให้ยื่น 

- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 
- บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร 
- ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) 

   พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
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(ข) บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด ให้ยื่น 

- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล  
- หนังสือบริคณห์สนธิ  
- บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร  
- ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  
- บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำมี)  

   พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
(2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น 

- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น 
- ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี)  
- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

หรือ ส ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชำติไทย  
 พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่น 
- ส ำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำและเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒)  

ของผู้ร่วมค้ำแล้วแต่กรณี 
(4) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

 (4.1)  ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
 (4.2)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
 (4.3)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) 
 พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(5) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

                         ทั้งนี้  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่  ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ตำมแบบใน 
ข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
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3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนกระท ำกำรแทนให้แนบหนังสือมอบ
อ ำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ ทั้งนี้ 
หำกผู้รับมอบอ ำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น 

(2) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
(2.1) รูปแบบ รายการละเอียด ขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) 
(2.2)  ผลงานประเภทเดียวกันกับงานดังกล่าว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท 

(สองล้านบาทถ้วน) โดยต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่งานแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่น
เอกสาร ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารส่วน
ท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ โดยต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองผลงานหรือส าเนา
สัญญา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องมา 

(2.3) เอกสารข้อเสนอเปรียบเทียบกับขอบเขตการด าเนินงานให้ชัดเจน โดย

เปรียบเทียบ ๔ หัวข้อ ดังนี้ 

  - ขอบเขตการด าเนินงานที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

          - ขอบเขตการด าเนินงานที่ผู้เสนอราคา 

  - เปรียบเทียบขอบเขตการด าเนินงานให้ระบุจุดที่ดีกว่าขอบเขตการ

ด าเนินงานที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

 - เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) 

(2.4) แผนการด าเนินงาน และสถาปัตยกรรมของเว็บไซต์การสรรหาคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(2.5) รายชื่อบุคลากรด าเนินงานที่ เสนอในโครงการทุกต าแหน่ง โดยระบุถึ วุฒิ
การศึกษา พร้อมประสบการณ์ท างาน ความเชี่ยวชาญ และใบประกาศนียบัตรที่ได้รับ (ถ้ามี) 

(3) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ 1.6 (2) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
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4. การเสนอราคา 

4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตำมที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐำนแสดงตัวตนและท ำกำรยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

4.2 ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำทและเสนอรำคำได้เพียงครั้งเดียวและรำคำเดียว
โดยเสนอรำคำรวม และหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถื อตัวหนังสือ
เป็นส ำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีอำกรอ่ืน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 

 รำคำที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 6๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา 
โดยภำยในก ำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้ 

4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 214 วัน นับถัดจำก 
วันลงนำมในสัญญำจ้ำงหรือจำกวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำก ส ำนักงำนฯ ให้เริ่มท ำงำน 

4.4 ก่อนเสนอรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรูป และรำยละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน
และเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอรำคำตำมเงื่อนไข ในเอกสำร
ประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ 

4.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลำในกำรเสนอรำคำ
ให้ถือตำมเวลำของระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

 เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอและ
เสนอรำคำใดๆ โดยเด็ดขำด 

4.6 ผู้ย่ืนข้อเสนอตองน าเสนอด้านเทคนิคที่เป็นประโยชน์ต่อ สช. ดังนี้ 
1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ 
2) การน าเสนอแนวคิด วางแผนงาน มีความสอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
3) การน าเสนอ เทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์การสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

แบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
4) การน าเสนอประสบการณ์การท างานที่ผ่านมาของผู้รับจ้าง 
ทั้งนี้ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอน าเสนอรายละเอียดตามขอบเขตของงานข้อ 16.2.2 ด้วยการ

น าเสนองาน (Presentation) พร้อมเอกสาร จ านวน 1 ชุด และการตอบข้อซักถาม รายละไม่เกิน 30 นาที 
โดยให้ผู้ยื่นข้อเสนอจัดเตรียมโน้ตบุ๊กส าหรับการน าเสนองานมาเอง ในวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม
สุชน 2 ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 
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4.7 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท ำเอกสำรส ำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำรประเภท 

PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบควำมครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสำร PDF File ก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรำคำ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นกำร
เสนอรำคำให้แก่ส ำนักงำนผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

4.8 คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะด ำเนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชนร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน  
ตำมข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม หำกปรำกฏว่ำผู้ยื่นข้อเสนอเสนอรำยใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ  
ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชนร่วมกันนั้นออกจำกกำรเป็น 
ผู้ยื่นข้อเสนอ 

หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ ก่อนหรือในขณะที่มี
กำรพิจำรณำข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดกระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมตำม  
ข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระท ำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม  
คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และส ำนักงำนจะพิจำรณำลงโทษ
ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่ส ำนักงำนจะพิจำรณำเห็นว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มี  
กำรกระท ำดังกล่ำวและได้ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของส ำนักงำน 

4.9 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้  
(1) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
(2) รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม และภำษีอ่ืนๆ (ถ้ำมี) รวมค่ำใช้จ่ำย

ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
(3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ  

ที่ก ำหนด 
(4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้ 
(5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้วยวิธี

ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gprocurement.go.th/
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5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

5.1 ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส ำนักงำนจะพิจำรณำ
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ กำรประเมินค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ 

5.2 ในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ ส่วนรำชกำรจะใช้หลักเกณฑ์กำรประเมินค่ำ
ประสิทธิภำพต่อรำคำ (Price Performance) โดยพิจำรณำให้คะแนนตำมปัจจัยหลักและน้ ำหนักที่ก ำหนด ดังนี้ 

5.2.1 รำยกำรพิจำรณำ คือ กำรจ้ำงงำน (93.14.18.00) 
(1) รำคำที่เสนอรำคำ (ตัวแปรหลัก) ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ 30 
(2) ข้อเสนอด้ำนเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนๆ ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ 70 

5.3 หำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเสนอเอกสำร
ทำงเทคนิคหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะจ้ำงไม่ครบถ้วน หรือเสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำก
เงื่อนไขที่ส ำนักงำนก ำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สำระส ำคัญและ
ควำมแตกต่ำงนั้นไม่มีผลท ำให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือเป็นกำรผิดพลำดเล็กน้อย 
คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น 

5.4 ส ำนักงำนสงวนสิทธิไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ปรำกฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นในบัญชีผู้รับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทำง
ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยชื่อผู้ซื้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของส ำนักงำน 

(2) ไมก่รอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(3) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ก ำหนดในเอกสำรเอกสำรประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระส ำคัญ หรือมีผลท ำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน 
(4) ไม่ลงวันที่รับรองในเอกสารที่จัดท าขึ้นเอง 

5.5 ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรท ำสัญญำ คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือส ำนักงำน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ ส ำนักงำนมี
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ท ำสัญญำ หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.6 ส ำนักงำนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำงในจ ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิก
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทำง
รำชกำรเป็นส ำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของส ำนักงำนเป็นเด็ดขำด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำย หรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้งส ำนักงำนจะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ำกำรยื่นข้อเสนอ  



๘ 
 

กระท ำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอ่ืนมำยื่น
ข้อเสนอแทน เป็นต้น 

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยที่เสนอรำคำต่ ำสุด เสนอรำคำต่ ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจด ำเนินงำน
ตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ส ำนักงำน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ท ำให้เชื่อได้ว่ำ ผู้ยื่นข้อเสนอสำมำรถด ำเนินงำนตำม
เอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกค ำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ ส ำนักงำน มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับรำคำของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ จำกส ำนักงำน 

5.7 ก่อนลงนำมในสัญญำส ำนักงำน อำจประกำศยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  
หำกปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำที่ เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรประกวดรำคำหรือที่ ได้รับกำรคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ 

 
6. การท าสัญญาจ้าง 

ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท ำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ท ำข้อตกลงเป็นหนังสือกับส ำนักงำน ภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำ
เป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ ๕ ของรำคำค่ำจ้ำงที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ส ำนักงำนยึดถือไว้ในขณะท ำ
สัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ 

6.1 เงินสด 
6.2 เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่ส ำนักงำน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท ำสัญญำ หรือก่อน

หน้ำนั้น ไม่เกิน ๓ วัน ท ำกำรของทำงรำชกำร 
6.3 หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ 

(๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 
6.4 หนังสือค้ ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบ

กิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ ำประกัน ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ตำมรำยชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือค้ ำประกันของ
ธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

6.5 พันธบัตรรัฐบำลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วันนับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรประกวด

รำคำอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ำง) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว 
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตำมอัตรำส่วนของงำนจ้ำงซึ่งส ำนักงำน ได้รับมอบ

ไว้แล้ว 
 
 



๙ 
 

 
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
 ส ำนักงำนจะจ่ำยค่ำจ้ำงซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ตลอดจนภำษีอ่ืน ๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงแล้ว  

โดยถือรำคำเหมำรวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน 4 งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำ ร้อยละ 20 ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน และส่งมอบ 

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และผ่ำนกำรตรวจรับจำกคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเรียบร้อย
แล้ว 
ผลงำนที่ส่งมอบ 1)  แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

2)  กำรออกแบบเค้ำโครงเว็บไซต์กำรสรรหำคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(site map) 

3)  กำรออกแบบภำพลักษณ์ของหน้ำเว็บเพจ (web design) 
4)  รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำรประจ ำงวด 
ทั้งนี้ ผู้รับจ้ำงต้องจัดส่งผลงำนงวดที่ ๑ เป็นเอกสำร จ ำนวน ๓ ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

บันทึกลง Flash Drive หรือ CD หรือ DVD จ ำนวน ๑ ชุด 

 

งวดที่ 2 เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำ ร้อยละ 30 ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน และส่งมอบให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 และผ่ำนกำรตรวจรับจำกคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 
ผลงำนที่ส่งมอบ 1)  เอกสำรกำรออกแบบระบบเว็บไซต์ (system design) ทั้งหมด พร้อมเอกสำรแสดงกำร
ออกแบบพร้อมด้วย Solution Diagram, ER-Diagram และ Data Dictionary 

2)  กำรติดตั้งระบบเว็บไซต์ส่วนโมดูลกำรบริหำรจัดกำรกำรับสมัครฯ และโมดูลอ่ืนเกี่ยวข้องกับ
กำรรับสมัคร ที่ผ่ำนกำรทดสอบระบบรับสมัครเรียบร้อยแล้วบนระบบ Cloud Computer ที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนด และ
เอกสำรกำรติดตั้งและทดสอบระบบ  

3)  กำรออกแบบแบบจ ำลองโมดูลกำรบริหำรจัดกำรในส่วนอื่นๆ (mock up design) 
4)  รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโครงกำรประจ ำงวด 

  ทั้งนี้ ผู้รับจ้ำงต้องจัดส่งผลงำนงวดที่ ๒ เป็นเอกสำร จ ำนวน ๓ ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
บันทึกลง Flash Drive หรือ CD หรือ DVD จ ำนวน ๑ ชุด 

 

งวดที่ 3 เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๔๐ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน และส่งมอบงำน 
ภำยในวันที่ ๒๕ กันยำยน ๒๕๖๒ และผ่ำนกำรตรวจรับจำกคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 
ผลงำนที่ส่งมอบ 1)  เว็บไซต์กำรสรรหำคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่ำนกำรทดสอบ
ระบบลงคะแนนเรียบร้อยแล้วบนระบบ Cloud Computer ที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนด และเอกสำรกำรติดตั้งและทดสอบ
ระบบ ผู้รับจ้ำงต้องจัดส่งผลงำนในรูปแบบเอกสำร จ ำนวน ๓ ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลง Flash Drive  
หรือ CD หรือ DVD จ ำนวน ๑ ชุด 
 
 



๑๐ 
 

 
  2)  คู่มือกำรใช้งำนระบบส ำหรับกลุ่มต่ำงๆ ตำมขอบเขตงำนข้อ ๔.๖ ผู้รับจ้ำงต้องจัดส่งคู่มือใน
รูปแบบเอกสำร จ ำนวนกลุ่มละ ๓ ชุด พร้อมไฟล์อิเล็กทรอนิกส์คู่มือฯ ทุกกลุ่มบันทึกลง Flash Drive หรือ CD 
หรือ DVD จ ำนวน ๑ ชุด 
  3)  คลิปวิดีโอเอนิเมชั่น 2D ควำมยำว ๓-๔ นำที ที่มีควำมละเอียด Full HD พร้อมไฟล์ข้อมูล
ดิบ (Footage) ที่สำมำรถน ำไปใช้งำนต่อได้ โดยผู้รับจ้ำงต้องจัดส่งผลงำนในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลง 
Flash Drive หรือ External Drive จ ำนวน ๒ ชุด 
  4)  จัดอบรมกำรใช้ระบบครบทุกกลุ่ม และส่งรำยงำนกำรอบรม 
  5)  รำยงำนผลกำรจ ำลองผู้ใช้เพ่ือทดสอบกำรเข้ำใช้งำนระบบพร้อมกัน จ ำนวน ๒๐,๐๐๐ คน 
  6)  รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนโครงกำรประจ ำงวด 
  ทั้งนี้ ผู้รับจ้ำงต้องจัดส่งผลงำนงวดที่ ๓ ข้อ ๔) - ๖) เป็นเอกสำร จ ำนวน ๓ ชุด พร้อมไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลง Flash Drive หรือ CD หรือ DVD จ ำนวน ๑ ชุด 
 

งวดสุดท้าย เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำ ร้อยละ 10 ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนทั้งหมดให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตำมสัญญำ หรือข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือ หรือข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือ และส ำนักงำนได้  
ตรวจรับมอบงำนจ้ำง 

 
8. อัตราค่าปรับ 
 ค่ำปรับตำมแบบสัญญำจ้ำงแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้ำงเป็น

หนังสือจะก ำหนด ดังนี้ 
8.1 กรณีที่ผู้รับจ้ำงน ำงำนที่รับจ้ำงไปจ้ำงช่วงให้ผู้อ่ืนท ำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญำตจำก

ส ำนักงำน จะก ำหนดค่ำปรับส ำหรับกำรฝ่ำฝืนดังกล่ำวเป็นจ ำนวนร้อยละ 0๐.๐๐ ของวงเงินของงำนจ้ำงช่วงนั้น 
8.2 กรณีที่ผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดสัญญำจ้ำงนอกเหนือจำกข้อ ๘.๑ จะก ำหนดค่ำปรับเป็นรำยวันใน

อัตราร้อยละ ๐.1๐ ของราคาค่าจ้าง 
 
9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
 ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท ำสัญญำจ้ำง ตำมแบบ 

ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงที่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำไม่น้อย
กว่ำ ๓๐ วัน  นับถัดจำกวันที่ส ำนักงำนได้รับมอบงำน โดยผู้รับจ้ำงต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดี
ดังเดิมภำยใน ๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมช ำรุดบกพร่อง 

 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 
10. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 

10.1 เงินค่ำจ้ำงส ำหรับงำนจ้ำงครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖2 
กำรลงนำมในสัญญำจะกระท ำได้ต่อเมื่อ ส ำนักงำนได้รับอนุมัติ เงินค่ำจ้ำงจำกเงิน

งบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖2 แล้วเท่ำนั้น 
10.2 เมื่อส ำนักงำนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใด ให้เป็นผู้รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำงตำมประกวด

รำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้รับจ้ำงจะต้องสั่งหรือน ำสิ่งของมำเพ่ืองำนจ้ำงดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ และ
ของนั้นต้องน ำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมประกำศก ำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม  
กำรพำณิชยนำวี ดังนี้ 

(1) แจ้งกำรสั่งหรือน ำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ต่อกรมเจ้ำท่ำ ภำยใน ๗ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงสั่งหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จำก
ต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี 

10.3 ยื่นข้อเสนอซึ่งส ำนักงำนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท ำสัญญำ หรือข้อตกลงภำยในเวลำที่ทำง
รำชกำรก ำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ ส ำนักงำนจะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือค้ ำ
ประกันกำรยื่นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอ่ืน (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็น
ผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

10.4 ส ำนักงำนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก ำหนดในแบบสัญญำให้เป็นไปตำม
ควำมเห็นของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี) 

10.5 ในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีควำมขัดหรือแย้งกัน ผู้
ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของส ำนักงำน ค ำวินิจฉัยดังกล่ำวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 
10.6 ส ำนักงำน อำจประกำศยกเลิกกำรจัดจ้ำงในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง

ค่ำเสียหำยใดๆ จำกส ำนักงำนไม่ได้ 
(1) ไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินที่จะใช้ในกำรจัดจ้ำงหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะท ำกำร

จัดจ้ำงครั้งนี้ต่อไป 
(2) มีกำรกระท ำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรจัดจ้ำงหรือที่ได้รับกำรคัดเลือกมี

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ 

(3) กำรท ำกำรจัดจ้ำงครั้งนี้ต่อไปอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ส ำนักงำน หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สำธำรณะ 

(4) กรณีอ่ืนในท ำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตำม
ควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
 

11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหว่ำงระยะเวลำกำรจ้ำง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ รับจ้ำงต้องปฏิบัติตำม

หลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบได้ก ำหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 ส ำนักงำน สำมำรถน ำผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือก

ให้เป็นผู้รับจ้ำงเพ่ือน ำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร 
 ทั้งนี้ หำกผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนดจะถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือ  

ท ำสัญญำกับส ำนักงำน ไว้ชั่วครำว 
 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ 
19 มีนำคม 2562 


