ทางกองทุนฯ ขอตอบคาถามตามรายละเอียดดังนี้
1. วันยื่นข้อเสนองานสามารถเลื่อนจากวันที่ 20 เมษายน 2565 ได้หรือไม่ เนื่องจากเดือนเมษายนมีวนั หยุดราชการ
หลายวัน จึงมีวนั ทาการทีจ่ ะเตรียมข้อเสนอลดลง
ตอบ : ไม่สามารถเลื่อนกาหนดวันยื่นขอเสนองาน ขอให้ยดึ ถือตารางเวลาตามทีก่ าหนดไว้ใน ข้อกาหนดและ
ขอบเขตงาน (Terms of Reference, TOR) ผูเ้ สนองานนาส่งในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ภายใน
วันที่ 20 เมษายน 2565 ภายในเวลา 17:00 น. และ สามารถนาส่งรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) ได้ภายในวันที่
26 เมษายน 2565
2. การจัดทาข้อเสนอด้านเทคนิค จะต้องจัดทาเป็ นภาษาไทยหรือไม่ สามารถจัดทาเป็ นภาษาอังกฤษได้หรือไม่
ตอบ : สามารถจัดส่งข้อเสนอด้านเทคนิคในรูปแบบภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
3. ข้อกาหนดและขอบเขตของงาน (Terms of Reference)
a. ข้อ 5.2.2 หนังสือรับรองตนเองว่าผูเ้ สนองานเป็ นผูม้ ีคุณสมบัตคิ รบถ้วนและไม่มคี ุณสมบัตติ ้องห้ามตามที่
กาหนดไว้ในข้อ 3 และหนังสือชี้แจงรายละเอียดการมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับกิจการของกองทุนฯ ตามที่
กาหนดในข้อ 5.1.4 (ถ้ามี)
คาถาม: มี template ของหนังสือรับรองดังกล่าวหรือไม่ ไม่ทราบว่าเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 คือ
หนังสือรับรองดังกล่าวใช่หรือไม่
ตอบ : template ตามเอกสารแนบท้าย 2 โดยเป็ นส่วนหนึ่งของหนังสือรับรองตนเอง ซึ่งในการยื่นใบสมัคร
ผูเ้ สนองานต้อง ส่งเอกสารประกอบตามข้อ 5.2 ร่วมด้วย ยกตัวอย่างเช่น
กรณีผเู้ สนองานเป็ นนิตบิ ุคคลและเป็ นหน่วยงาน ภาคเอกชน ผูเ้ สนองานก็ต้องยื่นเอกสารเอกสารประกอบตามข้อ
5.2.1.1 เป็ นต้น
b. ข้อ 5.3.2 บุคลากรหลักของผูเ้ สนองาน และทีมงาน (ถ้ามี) ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อบุคลากรหลักแผนภูมิ
อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ (Organization Chart & Job Description) พร้อมทัง้ เอกสารแสดง
คุณสมบัตหิ น้าที่ ประสบการณ์และแนบหลักฐาน ประวัตกิ ารทางาน โดยมีรายละเอียดตามทีป่ รากฏใน
เอกสารแนบท้าย หมายเลข 1
คาถาม: หลักฐานทีอ่ ้างถึง เป็ นข้อความระบุในประวัตกิ ารทางานได้หรือไม่ หรือจะต้องแนบใบปริญญา
บัตร
ตอบ : เป็ นข้อความระบุประวัตแิ ละการทางานของบุคลากรหลักของโครงการ ไม่จาเป็ นต้องแนบใบปริญญาบัตร
c. ข้อ 5.3.4 ผลงานโครงการทีด่ าเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์และมีขอบเขตการดาเนินการทีค่ ล้ายคลึงกัน
พร้อมระบุมูลค่าโครงการ (Site Reference) (ถ้ามี)
คาถาม: ต้องมีหลักฐานประกอบรายการผลงานโครงการทีด่ าเนินการแล้วเสร็จด้วยหรือไม่ ถ้าต้องมี
หลักฐานประกอบ กรุณาระบุประเภทของหลักฐานดังกล่าว (เช่น หนังสือรับรอง หน้าปกรายงาน เป็ น
ต้น) ทัง้ นี้ผเู้ สนองานอาจมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องปิ ดบังชื่อลูกค้าในหลักฐานดังกล่าว

ตอบ : ขอให้จดั ทาข้อสรุปอย่างย่อในส่วนสาระสาคัญ (Executive Summary) ของโครงการทีผ่ เู้ สนองานได้เคย
จัดทาในโครงการทีใ่ กล้เคียง โดยไม่ต้องส่งหลักฐานประกอบประกอบรายการผลงานโครงการทีด่ าเนินการแล้ว
เสร็จ และถ้ามีความจาเป็ นต้องปิ ดบังชื่อลูกค้าในข้อสรุป ก็ขอให้ระบุถงึ ขนาดบริษทั และอุตสาหกรรมโดยไม่ต้อง
ระบุช่อื ลูกค้า
d. ข้อ 6.3.1 ให้ผเู้ สนองานส่งข้อเสนองานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email)
คาถาม: มีขอ้ จากัดเกี่ยวกับขนาดของไฟล์ทจี่ ะนาส่งทาง Email หรือไม่ หากไฟล์มขี นาดใหญ่สามารถ
แยกส่งเป็ นหลาย Email ได้หรือไม่
ตอบ : กรณีทไี่ ฟล์มขี นาดใหญ่สามารถแยกส่งได้ และโปรดระบุว่าส่งทัง้ หมดกี่ไฟล์ เพื่อทางกองทุนฯ จะได้
ตรวจนับไฟล์ทตี่ ้องการจัดส่งได้ หรือสามารถนาส่งส่ง link เพื่อเข้าดูขอ้ มูลบน Cloud ได้เช่นกัน
e. ข้อ 6.2 ระบุว่า รูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Soft File) แบบ “Read Only” เท่านัน้
คาถาม: Soft File จะต้องมีการตัง้ รหัสเข้าไฟล์ (password) หรือไม่
ตอบ : ไม่จาเป็ นต้องเข้ารหัส
f. ข้อ 6.2.2 ระบุว่าข้อเสนอด้านราคาต้องมีรายละเอียดครบถ้วนตามทีร่ ะบุในข้อที่ 5.4 และประกอบด้วย
ข้อมูลราคาต่อหน่วย
คาถาม: ราคาต่อหน่วยดังกล่าวหมายถึงอะไร เป็ นค่าธรรมเนียมบุคลากรรวม ได้หรือไม่ หรือ
จาเป็ นต้องแยกค่าธรรมเนียมบุคลากรรายบุคคล
ตอบ : ราคาต่อหน่วยดังกล่าวหมายถึงราคาต่อ 1 ชิ้นงาน
4. เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1
a. ข้อ 2 สิง่ ทีต่ ้องส่งมอบ (2) สไลด์การนาเสนอผลการศึกษา
คาถาม: สไลด์นาเสนอผลการศึกษาจะต้องจัดทาเป็ นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ตอบ : สไลด์นาเสนอผลการศึกษาสามารถจัดทาเป็ นรูปแบบภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หรือทัง้ สองภาษาก็ได้
b. ข้อ 5.7.2 ความสามารถ ความชานาญและประสบการณ์ทางานของคณะทางาน (ถ้ามี)
คาถาม: จะต้องมีเอกสารหรือหลักฐานประกอบ เช่น ใบปริญญาบัตร หรือไม่
ตอบ : ไม่จาเป็ นต้องมีเอกสารประกอบในขัน้ ตอนนี้

