( สําเนา )
ประกาศสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
เรือง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุ งและพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางด้านเศรษฐกิจ
การคลัง ระยะที ๒ (DOC Phase II) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางด้านเศรษฐกิจการคลัง ระยะที ๒ (DOC Phase II) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครังนี เป็ นเงินทังสิน ๓๗,๕๘๕,๐๐๐.๐๐
บาท
(สามสิบเจ็ดล้านห้าแสนแปดหมืนห้าพันบาทถ้วน)
ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึงอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชวคราว
ั
เนืองจากเป็ นผูท้ ีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิงงานและได้แจ้งเวียนชือให้เป็ นผูท้ ิงงานของหน่วย
งานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิตบิ คุ คลทีผูท้ ิงงานเป็ นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
กรรมการ
ผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนันด้วย
๖. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นนิตบิ คุ คลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ืนข้อเสนอราคารายอืนทีเข้ายืนข้อเสนอให้แก่สาํ นักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๙. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิหรือความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผูย้ ืน
ข้อเสนอได้มีคาํ สังให้สละเอกสิทธิและความคุม้ กันเช่นว่านัน
๑๐. ผูย้ ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผูย้ ืนเสนอราคาต้องมีผลงานโครงการทีมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี
๑๑.๑ เป็ นผูร้ บั จ้างพัฒนาหรือให้เช่าและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ทีสําเร็จมาแล้วหรืออยู่
ระหว่างดําเนินการ โดยเป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนทีน่าเชือถือ พร้อมทังแนบ
หลักฐานสําเนาหนังสือรับรองผลงานจากคูส่ ญ
ั ญา หรือสําเนาสัญญาอย่างน้อย ๑ สัญญา วงเงินสัญญาละไม่ตาํ

/

กว่า ๑๐ ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน) ในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี ทผ่ี านมา นับถัดจากวันทีตรวจรับงานงวดสุดท้าย
เรียบร้อยแล้ว
หรือนับถัดจากวันทีลงนามในสัญญา และถึงวันทียืนเสนอราคา และ สศค. ขอสงวนสิทธิทีจะตรวจสอบข้อเท็จจริง
จากหลักฐานทีเสนอ
๑๑.๒ เป็ นผูร้ บั จ้างพัฒนาหรือให้เช่าและพัฒนาระบบ Big Data ทีสําเร็จมาแล้วหรืออยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการ โดยเป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนทีน่าเชือถือ พร้อมทังแนบหลักฐาน
สําเนาหนังสือรับรองผลงานจากคูส่ ญ
ั ญา หรือสําเนาสัญญาอย่างน้อย ๑ สัญญา วงเงินสัญญาละไม่ตากว่
ํ า๕
ล้านบาท
(ห้าล้านบาทถ้วน) ในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี ทีผ่านมา นับถัดจากวันทีตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว หรือ
นับถัดจากวันทีลงนามในสัญญา และถึงวันทียืนเสนอราคา และ สศค. ขอสงวนสิทธิทีจะตรวจสอบข้อเท็จจริง
จากหลักฐานทีเสนอ
๑๒. ต้องเสนอราคาระบบงานคอมพิวเตอร์ในโครงการทุกรายการ จะเลือกเสนอราคาเพียงรายการใด
รายการหนึงไม่ได้
๑๓. ระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ทีเสนอตาม TOR ข้อ ๕.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องได้รบั การสนับสนุน
ทางด้านเทคนิคและการบริการหลังการขายในการเสนอราคาครังนีจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือจากบริษัท
สาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย หรือจากตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย พร้อมแนบหนังสือรับรองใน
การยืนเสนอราคาครังนี
๑๔. ผูย้ ืนเสนอราคาต้องเสนอบุคลากรทีมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี
๑๔.๑ คณะผูพ้ ฒ
ั นาระบบ
(๑) Project Manager วุฒิการศึกษาปริญญาโท จํานวน ๑ คน ประสบการณ์อย่างน้อย
๑๖ ปี ทําหน้าทีรับผิดชอบการบริหารงานโครงการให้สามารถแล้วเสร็จถูกต้อง สมบูรณ์ ภายในกําหนดเวลาได้
โดยดําเนินการประสานงาน และต้องเข้าประชุมชีแจงความคืบหน้าของโครงการตามที สศค. เป็ นผูก้ าํ หนด
(๒) Project Coordinator วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จํานวน ๑ คน ประสบการณ์อย่างน้อย
๖ ปี ทําหน้าทีติดต่อประสานงานของโครงการ
(๓) Technical Lead วุฒิการศึกษาปริญญาโท จํานวน ๒ คน ประสบการณ์อย่างน้อย
๑๑ ปี ทําหน้าทีเป็ นผูเ้ ชียวชาญ และเป็ นผูน้ าํ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้รบั และนํามาประยุกต์ใช้ ให้คาํ ปรึกษา
ด้านระบบอัจฉริยะ (Business Intelligence) เพือการบริหารงานวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล (Data Science) และสถิติ
(๔) System Designer วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จํานวน ๒ คน ประสบการณ์อย่างน้อย
๘ ปี ทําหน้าทีวิเคราะห์และออกแบบระบบ
(๕) Data Analyst วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จํานวน ๔ คน ประสบการณ์อย่างน้อย ๔ ปี
ทําหน้าทีวิเคราะห์ขอ้ มูล
(๖) Senior Programmer วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จํานวน ๕ คน ประสบการณ์อย่างน้อย
๗ ปี ทําหน้าทีกํากับ ดูแล และพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพ
(๗) Software Developer วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จํานวน ๙ คน ประสบการณ์
อย่างน้อย ๓ ปี ทําหน้าทีออกแบบและแก้ไขโปรแกรมให้เป็ นไปตามแผน
(๘) Software Tester วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จํานวน ๒ คน ประสบการณ์อย่างน้อย
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๔ ปี ทําหน้าทีทดสอบโปรแกรมหลังการพัฒนาโปรแกรมให้เรียบร้อย
(๙) IT Support วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จํานวน ๓ คน ประสบการณ์อย่างน้อย ๔ ปี
ทําหน้าทีตอบปั ญหาการใช้งานของผูใ้ ช้งานและให้คาํ แนะนําเบืองต้น
(๑๐) System Engineer วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จํานวน ๑ คน ประสบการณ์อย่างน้อย ๗
ปี ทําหน้าทีวิศวกรระบบ ทําหน้าทีวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ จัดทําแผนงานโครงการ จัดสร้างระบบ
ให้ตรงกับความต้องการ
(๑๑) Security Engineer วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จํานวน ๑ คน ประสบการณ์อย่างน้อย ๖
ปี ทําหน้าทีตรวจสอบปั ญหา กําหนดสิทธิ รักษาความปลอดภัยระบบ
๑๔.๒ คณะผูเ้ ชียวชาญ
ผูย้ ืนเสนอราคาราคาต้องจัดหาคณะผูเ้ ชียวชาญ เพือวิเคราะห์ขอ้ มูลตามโจทย์ของ สศค.
และต้องให้คาํ แนะนําและคําปรึกษาแก่เจ้าหน้าที สศค. ในกรณีทีต้องการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลอืน
ในภายหลัง มีรายละเอียดดังนี
(๑) มีบคุ ลากรทีมีความเชียวชาญด้านการวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)
สําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์
ทํางานหรือการสอนในสาขาดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี จํานวนไม่นอ้ ยกว่า ๑ คน
(๒) มีบคุ ลากรทีมีความเชียวชาญและให้คาํ ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวฒ
ุ ิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีประสบการณ์ทาํ งานหรือด้านการสอนในสาขาดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่า ๑๑ ปี และมีผลงานเผยแพร่อย่างต่อเนือง
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า ๑ คน
(๓) มีบคุ ลากรทีมีความเชียวชาญและให้คาํ ปรึกษาด้านสถิตแิ ละการวิจยั เพือวิเคราะห์
และตีความหมายด้านสถิตแิ ละการวิจยั โดยมีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านสถิติ หรือการวิจยั หรือ
วิศวกรรม
อุตสาหการ มีประสบการณ์ทาํ งานหรือด้านการสอนในสาขาดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่า ๓ ปี จํานวนไม่นอ้ ยกว่า ๑ คน
๑๕. หากมีการเปลียนแปลงบุคลากรในภายหลังจากการชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
และในช่วงดําเนินงานโครงการจนตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้วเสร็จสมบูรณ์ ผูย้ ืนเสนอราคาราคาจะต้องแจ้งให้
สศค. ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และบุคลากรใหม่จะต้องมีคณ
ุ สมบัตเิ ทียบเท่าหรือสูงกว่าบุคลากรเดิม ทังในแง่
ของวุฒิ
การศึกษาและประสบการณ์ และจะต้องได้รบั การพิจารณาอนุมตั จิ าก สศค. จึงจะสามารถปฏิบตั งิ านต่อไปได้
นอกจากนี ในกรณีที สศค. พิจารณาแล้วเห็นว่าการทํางานของผูย้ ืนเสนอราคามีความล่าช้าในการดําเนินงาน และ
แจ้งให้ผยู้ ืนเสนอราคาทราบ เพือดําเนินการเพิมเติมบุคลากร ผูย้ ืนเสนอราคาจะต้องเพิมบุคลากรดังกล่าวตาม
ความต้องการของ สศค. ได้ และในทํานองเดียวกัน ถ้า สศค. เห็นว่าบุคลากรของผูย้ ืนเสนอราคาไม่มีความ
สามารถเพียงพอ สศค. สามารถทีจะขอเปลียนแปลงบุคลากรได้เช่นเดียวกัน ซึงข้อพิจารณาดังกล่าว สศค. ขอ
สงวนสิทธิในการทีจะดําเนินการได้
ผูย้ ืนข้อเสนอต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผูส้ นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือ
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จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตงแต่
ั วนั ทีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ www.fpo.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๖๔๑, ๓๗๐๖ ในวันและเวลาราชการ
ผูส้ นใจต้องการทราบรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผ่านทางอีเมล์ itproject@fpo.go.th หรือช่องทางตามทีกรมบัญชีกลางกําหนด
ภายใน
วันที ........................ โดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลังจะชีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
www.fpo.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที ........................
ประกาศ ณ วันที

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
อรรถพล อรรถวรเดช
(นายอรรถพล อรรถวรเดช)

รองผูอ้ าํ นวยการ ปฏิบตั ริ าชการแทน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

หมายเหตุ ผูป้ ระกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ๑ และเอกสารส่วนที
๒) ในระบบ e-GP ได้ตงแต่
ั วนั ทีขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สําเนาถูกต้อง
พรทิพย์ เล็กอุทยั
(นางพรทิพย์ เล็กอุทยั )
นักวิชาการพัสดุชาํ นาญการพิเศษ
ประกาศขึนเว็บวันที ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
โดย นางพรทิพย์ เล็กอุทยั นักวิชาการพัสดุชาํ นาญการพิเศษ
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