
 

สหกรณอ์อมทรพัยส์ ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ จ ำกดั 
962  ถนนกรุงเกษม  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  10100 
โทร. 02-2804085 ต่อ 2230-2232/02-2818462/097-2061146 โทรสาร. 02-6282814 

ประกาศฉบับท่ี 7/2564 
สหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จ ากัด 

 เรื่อง  การเสนอราคาจ้างพฒันาโปรแกรมระบบงาน สอ.สศช. และจัดท าระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิก           
บนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application)   

--------------------- 
          สหกรณ์ออมทรัพย์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  จ ำกัด  มีควำมประสงค์
จะจ้ำงพัฒนำโปรแกรมระบบงำน สอ.สศช. และจัดท ำระบบแสดงผลข้อมูลสมำชิกบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile 
Application)  โดยมีรำยละเอียดของงำนขอบเขตงำน (Term of Reference : TOR) จ้ำงพัฒนำโปรแกรมฯ  
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  

1.1   ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้พัฒนำ หรือผู้ให้บริกำรโปรแกรม 
1.2   ต้องมีส ำนักงำนตั้งอยู่ในประเทศไทย 
1.3   ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว    

หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
1.4  ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอ่ืน หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็น

กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม 
1.5  ผู้เสนอรำคำต้องมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน โดยมีประสบกำรณ์กำรพัฒนำโปรแกรมให้กับสหกรณ์

ออมทรัพย์ หรือ มีบุคลำกรที่เคยปฏิบัติหน้ำที่ หรือปฏิบัติหน้ำที่ในกำรท ำ หรือวำงโปรแกรมระบบบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์  หรือ สถำบันกำรเงิน  

1.6  ผู้เสนอรำคำที่มีเอกสำรรับรองมำตรฐำน เช่น ISO ต้องน ำเอกสำรหลักฐำนมำยื่นพร้อมข้อเสนอ (ถ้ำมี)  
1.7  ผู้เสนอรำคำต้องมีควำมพร้อมของทีมงำน โดยต้องมีบุคลำกรที่เชี่ยวชำญ ได้แก่   

          1.7.1 กำรวิเครำะห์ ออกแบบและพัฒนำโปรแกรมระบบงำนสหกรณ์ และจัดท ำระบบแสดงผลข้อมูล
สมำชิกบนโทรศัพท์มือถือ(Mobile Applications)  

1.7.2 กำรวิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำฐำนข้อมูล  
1.7.3 กำรทดสอบระบบ  
1.7.4 กำรฝึกอบรมกำรใช้งำน  
1.7.5 กำรประสำนงำนโครงกำร  
1.7.6 ผู้เสนอรำคำต้องพร้อมแสดงเอกสำรตัวอย่ำงโปรแกรมระบบงำนสหกรณ์ และจัดท ำระบบแสดงผล

ข้อมูลสมำชิกบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Applications) (ถ้ำมี) 
1.8  ผู้เสนอรำคำต้องเสนอแผนกำรด ำเนินงำน  

  



 
 
1.9  หลักประกันสัญญำ  

ผู้ชนะกำรเสนอรำคำจะต้องท ำสัญญำจ้ำงและจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับ   
ร้อยละ 5 ของรำคำค่ำจ้ำงที่เสนอรำคำได้ให้สหกรณ์ยึดถือไว้ในขณะท ำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำง
หนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้  
1.9.1  เงินสด  

           1.9.2  เช็คหรือดรำฟต์ที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่สหกรณ์ โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ท ำสัญญำหรือก่อนหน้ำนั้น 
ไม่เกิน 3 วันท ำกำรของทำงรำชกำร  

1.9.3  เช็คท่ีธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่สหกรณ์ฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท ำสัญญำหรือก่อนหน้ำนั้น ไม่เกิน     
3 วันท ำกำร  

1.9.4   พันธบัตรรัฐบำลไทย  

ทั้งนี้ หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน  30 วัน  นับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรเสนอรำคำพ้นจำก
ข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำง ซึ่งสหกรณ์ได้รับมอบไว้แล้ว  

2.   การเสนอราคา 

      2.1  ก าหนดวันเผยแพร่เอกสาร : ผู้เสนอรำคำขอรับเอกสำรกำรเสนอรำคำจ้ำงพัฒนำโปรแกรมระบบงำน  
สอ.สศช. และจัดท ำระบบแสดงผลข้อมูลสมำชิกบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) ได้ที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  จ ำกัด (สอ.สศช.) 
หรือ ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ สอ.สศช. http://cooperative.nesdc.go.th  ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 25 
พฤศจิกำยน 2564  ถึงวันพุธที่  8  ธันวำคม 2564  

      2.2   เอกสารหลักฐาน :  ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับซองใบเสนอรำคำซ่ึงแยกไว้
นอกซองใบเสนอรำคำ ดังนี้ 

       2.2.1  เอกสารอย่างน้อยต้องมีดังนี้ 

           (1)   ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
              (ก)  ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน

นิติบุคคล  บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง 

              (ข)   บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม  (ถ้ำมี) และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 

                    (2)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) ส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่
มิได้ถือสัญชำติไทย พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 

                       (3)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำให้ยื่นส ำเนำสัญญำของ
กำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี 

                       (4)  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนกระท ำกำรแทนให้แนบหนังสือมอบอ ำนำจ  
ซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบ 

 อ ำนำจ ทั้งนี้ หำกผู้รับมอบอ ำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำม
กฎหมำยแล้วเท่ำนั้น 
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 (5)   เอกสำรเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เช่น 
  (5.1) ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
  (5.2) ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

 2.2.2  การยื่นซองเสนอราคา 

               ให้ผู้ประสงค์จะยื่นซองเสนอรำคำ เป็น 2 ซอง ดังนี้ 

         (1)  ซองเอกสารชุดที่ 1 ใบเสนอราคา ก ำหนดให้ ปิดผนึกซองจ่ำหน้ำซองถึงประธำนคณะกรรมกำร
กำรจ้ำงพัฒนำโปรแกรมระบบงำน สอ.สศช.  และจัดท ำระบบแสดงผลข้อมูลสมำชิกบน
โทรศัพท์มือถือ (Mobile Application)  พร้อมประทับตรำผู้เสนอรำคำ ประกอบด้วย 

                   (1.1)   รำคำรับจ้ำงพัฒนำโปรแกรมระบบงำนสหกรณ์และจัดท ำระบบแสดงผลข้อมูล 
สมำชิกบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) ไม่รวมรำคำ Source Code 

                   (1.2)   รำคำรับจ้ำงพัฒนำโปรแกรมระบบงำนสหกรณ์และจัดท ำระบบแสดงผลข้อมูล
สมำชิกบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) รวมรำคำ Source Code  

            รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม และภำษีอ่ืนๆ (ถ้ำมี) รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว 

(2)  ซองเอกสารชุดที่ 2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรมระบบงาน สอ.สศช.  
และจัดท าระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิกบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application)  
ผู้เสนอรำคำต้องแสดงรำยละเอียดตำมข้อก ำหนดและขอบเขตของงำน  (TOR) และ
แผนกำรด ำเนินงำน  

ผู้สนใจติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ จ ำกัด เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย 
กรุงเทพมหำนคร  (อำคำร 1 ชั้น 2 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ) โทรศัพท์ 02-2804085  
ต่อ 2230-2231 ในวันและเวลำท ำกำร หรือดูรำยละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ สอ.สศช. http://cooperative.nesdc.go.th 

 
    ประกำศ ณ วันพฤหัสบดีที ่ 25 พฤศจิกำยน 2564  

 
 
 

                  (นำยสุภรัฐ  หงษ์มณี) 
                    ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร 

                     สหกรณ์ออมทรัพย์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  จ ำกัด 
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