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(ราง) เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
เลขท่ี ........................ 

การจางพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามขอมูลแผนงานบูรณาการ สำหรับสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) 
ตามประกาศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

ลงวันท่ี         สิงหาคม ๒๕๖๓   
------------------------------------------------------------ 

 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ซ่ึงตอไปนี้ เรียกวา "สำนักงาน" มีความ
ประสงคจะ ประกวดราคาจางจางพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามขอมูลแผนงานบูรณาการ สำหรับ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) โดยมีขอแนะนำและขอกำหนดดังตอไปนี้ 
 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๓     สัญญาจางท่ัวไป 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ำประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 
                  ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบ
ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผู
ท้ิงงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปน
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก
สำนักงาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
                          ๒.๑๐     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๑     ผูเสนอราคาจะตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีระบุไวในเอกสารนี้ ใน
วงเงินไมนอยกวา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หาลานบาทถวน) จำนวนไมนอยกวา ๓ ผลงานฯ ตามขอกำหนด
ขอบเขตของงานขอ ๔.๔  
   ๒.๑๒   ผูรับจางจะพิจารณาเกณฑคุณภาพ และคุณสมบัติท่ีเปนประโยชน โดยเชิญผู
เสนอราคาท่ีผานคุณสมบัติเบื้องตนเขามานำเสนอขอมูล ภายหลังท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลผูเสนอราคาท่ี
ผานคุณสมบัติเบื้องตนแลวเทานั้น โดยกำหนดเขามานำเสนอขอมูล ภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอ
ราคา เวนแตไมอาจดำเนินการวันใดวันหนึ่งได ใหกำหนดมากกวา ๑ วันไดแตจำนวนวันดังกลาวตองไมเกิน ๕ 
วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 
                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 
                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 
                                           (ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผู
ถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 
                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ให
ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูนั้น สำเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอม
ท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 
                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่น
สำเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ  
                                           (๔.๑)   สำเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี) 
                                           (๔.๒)   สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ.๒๐) 
                                           (๔.๓)   สำเนาหนาสมุดบัญชีธนาคาร (ธนาคารกรุงไทยไมเสียคาธรรมเนียม
การโอน หากเปนธนาคารอ่ืนจะเสียคาธรรมเนียมการโอน) 
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                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี 
๑ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบ
ในขอ ๑.๖ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอ่ืนกระทำการแทนใหแนบ
หนังสือมอบอำนาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบ
อำนาจ ท้ังนี้ หากผูรับมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 
                                   (๓)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ  
                                           (๓.๑)   ผูเสนอราคาจะตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีระบุไวใน
เอกสารนี้ ในวงเงินไมนอยกวา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หาลานบาทถวน) จำนวนไมนอยกวา ๓ ผลงาน ตาม
ขอกำหนดขอบเขตของงานขอ ๔.๔ 
                                           (๓.๒)   ผูเสนอราคาจะตองจัดทำขอบเขตการดำเนินงานเปนตาราง
เปรียบเทียบคุณสมบัติตามขอกำหนดขอบเขตของงานขอ ๕.๗ โดยจัดทำตั้งแตขอ ๑ ถึง ภาคผนวก ๑ 
                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี 
๒ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบ
ในขอ ๑.๖ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ  ท้ังสิ้น และ
จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผูยื่น
ขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอ
ราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไม
ตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสำคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจาย
อ่ืน ๆ  ท้ังปวงไวแลว 
                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคา
โดยภายในกำหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
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                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๓๐๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก สำนักงาน ใหเริ่มทำงาน 
                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด 
ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นเสนอราคาตาม
เง่ือนไข ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลา
ในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                          เม่ือพนกำหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ
เสนอราคาใด ๆ  โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารสำหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบ
ความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล 
(Upload) เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแกสำนักงานผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดำเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอ
รายอ่ืนตามขอ ๑.๕ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับ
ผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผู
ยื่นขอเสนอ 
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือ
ในขณะท่ีมีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทำอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และสำนักงานจะพิจารณา
ลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตสำนักงานจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผู
ริเริ่มใหมีการกระทำดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของสำนักงาน 
                          ๔.๘    ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ  (ถามี) 
รวมคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 
                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา ท่ีกำหนด 
                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทำความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
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                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จำนวน ๖๓๙,๓๘๔.๐๐ 
บาท (หกแสนสามหม่ืนเกาพันสามรอยแปดสิบสี่บาทถวน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรื
อดราฟทนั้นชำระตอเจาหนาท่ีในวันท่ียื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทำการ 
                          ๕.๒     หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายกำหนด 
                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          ๕.๔     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยาง
หนังสือค้ำประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด 
                          กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอนำเช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตอง
สงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสำนักงานตรวจสอบความถูกตองในวันท่ี........................ ระหวางเวลา 
........................ น. ถึง ........................ น. 
                          กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือ
ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอใน
หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้ 
                          (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคา
ดังกลาว เปนผูยื่นขอเสนอ 
                          (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายท่ี
สัญญารวมคากำหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ 
                          ท้ังนี้ "กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ สำนักงานจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูค้ำประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีสำนักงานไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคา
เรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายท่ีคัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาต่ำสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย 
ใหคืนไดตอเม่ือไดทำสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด  ๆ  จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สำนักงาน
จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคาประกอบเกณฑอ่ืน 
                          ๖.๒     ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สวนราชการจะใชหลักเกณฑราคา
ประกอบเกณฑอ่ืน (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ำหนักท่ีกำหนด ดังนี้ 
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                                   ๖.๒.๑ รายการพิจารณา คือ งานจางพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตาม
ขอมูลแผนงานบูรณาการ สำหรับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) 
                                           (๑)   ราคาท่ีเสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ   ๓๐ 
                                           (๒)   ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนอ่ืน ๆ กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ   
๗๐ 
                          ๖.๓      หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
ยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอ
รายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีสำนักงานกำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
ในสวนท่ีมิใชสาระสำคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
                          ๖.๔     สำนักงานสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน 
ในกรณีดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผู ซ้ือเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของสำนักงาน 
                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกำหนดในเอกสารเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอ
รายอ่ืน 
                          ๖ .๕      ในการตัดสินการประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือสำนักงาน มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจง
ขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได สำนักงานมีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทำสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาว
ไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                          ๖.๖     สำนักงานทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือ
ประโยชนของทางราชการเปนสำคัญ และใหถือวาการตัดสินของสำนักงานเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะ
เรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใด ๆ  มิได รวมท้ังสำนักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม 
หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทำการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นขอเสนอแทน เปนตน 
                                ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไม
อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสหรือสำนักงาน จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทำใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอ
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สามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคำชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได 
สำนักงาน มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมี
สิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใด ๆ  จากสำนักงาน 
                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญาสำนักงาน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทำท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืน
ใดในการเสนอราคา 
                 ๗.     การทำสัญญาจาง 
                         ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทำสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 
๑.๓ หรือทำขอตกลงเปนหนังสือกับสำนักงาน ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจำนวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ให
สำนักงานยึดถือไวในขณะทำสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
                          ๗.๑     เงินสด 
                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายใหแกสำนักงาน โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทำสัญญา 
หรือกอนหนานั้น ไมเกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ 
                          ๗.๓     หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดัง
ระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 
                          ๗.๔     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยาง
หนังสือค้ำประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของงานจางซ่ึงสำนักงาน ไดรับ
มอบไวแลว 
                 ๘.    คาจางและการจายเงิน 
                          สำนักงานจะจายคาจางซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจายท้ัง
ปวงแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกำหนดการจายเงินเปน จำนวน ๕ งวด ตามขอกำหนดขอบเขต
ของงานขอ ๑๖ ดังนี้ 
                          งวดท่ี ๑ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๕ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ผูรับ
จางตองสงมอบ 
     ๑. เอกสารแผนการดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินงานข้ันตน (Inception 
Report) ในรูปแบบเอกสาร ภาษาไทย จำนวน ๙ ชุด (พิมพสี ๑ ชุด, พิมพขาว-ดำ ๘ ชุด) พรอมไฟล
อิเล็กทรอนิกส เชน ไฟล Word และ PDF บันทึกลง Flash Drive จำนวน ๓ ชุด ประกอบดวย  
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     ๑.๑. แผนการดำเนินงาน ระยะเวลาท่ีใชในการดำเนินงานของแตละ
ข้ันตอนตลอดท้ังโครงการ บุคลากรท่ีเก่ียวของกับโครงการ 
     ๑.๒. แนวทางการดำเนินงาน กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา สำรวจขอมูล 
ออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามขอมูลแผนงานบูรณาการ ใหแลวเสร็จภายใน ๒๕ วัน 
                          งวดท่ี ๒ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๒๕ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ผูรับ
จางตองสงมอบ 
    ๑. เอกสารรายงานความกาวหนา (Progress Report) ในรูปแบบเอกสาร 
ภาษาไทย จำนวน ๙ ชุด (พิมพสี ๑ ชุด, พิมพขาว-ดำ ๘ ชุด) พรอมไฟลอิเล็กทรอนิกส เชน ไฟล Word และ 
PDF บันทึกลง Flash Drive จำนวน ๓ ชุด ประกอบดวย 
     ๑.๑. เอกสารขอกำหนดความตองการระบบ (System Requirement 
Specification ? SRS) ท้ังหมดในโครงการ 
     ๑ .๒ . เอ ก ส า ร ก า ร อ อ ก แ บ บ  แ ล ะ วิ เค ร า ะ ห  (System Design 
Specification - SDS) ท้ั งหมดในโครงการ ประกอบดวย- Use Case Diagram- Sequence Diagram- 
Function Specification- ER Diagram- Da ใหแลวเสร็จภายใน ๗๕ วัน 
                          งวดท่ี ๓ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๒๕ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ผูรับ
จางตองสงมอบ 
    ๑. เอกสารรายงานผลการศึกษาข้ันกลาง (Interim Report) ในรูปแบบเอกสาร 
ภาษาไทย จำนวน ๙ ชุด (พิมพสี ๑ ชุด, พิมพขาว-ดำ ๘ ชุด) พรอมไฟลอิเล็กทรอนิกส เชน ไฟล Word และ 
PDF บันทึกลง Flash Drive จำนวน ๓ ชุด ประกอบดวย 
     ๑.๑. โครงราง (Wireframe) ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการขอมูล
แผนงานบูรณาการ 
     ๑.๒. สรุปผลการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ใหแลว
เสร็จภายใน ๑๔๐ วัน 
                          งวดท่ี ๔ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๓๕ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ผูรับ
จางตองสงมอบ 
    ๑. เอกสารรางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report) ในรูปแบบเอกสาร 
ภาษาไทย จำนวน ๙ ชุด (พิมพสี ๑ ชุด, พิมพขาว-ดำ ๘ ชุด) พรอมไฟลอิเล็กทรอนิกส เชน ไฟล Word และ 
PDF บันทึกลง Flash Drive จำนวน ๓ ชุด ประกอบดวย 
     ๑.๑. เอกสารสรุปผลการติดตั้ง และทดสอบระบบท่ีพัฒนาในโครงการ 
     ๑.๒. เอกสารรายงานผลการจำลองขอมูลเพ่ือทดสอบการเขาใชงานระบบ 
(User Acceptance Test: UAT Report) ใหแลวเสร็จภายใน ๒๕๐ วัน 
                          งวดสุดทาย เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ และ
สำนักงาน ไดตรวจรับมอบงานจาง 
                 ๙.    อัตราคาปรับ 
                          คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลง
จางเปนหนังสือจะกำหนด ดังนี้ 
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                          ๙.๑     กรณีท่ีผูรับจางนำงานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทำอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับ
อนุญาตจากสำนักงาน จะกำหนดคาปรับสำหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจำนวนรอยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของ
งานจางชวงนั้น 
                          ๙.๒     กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกำหนดคาปรับ
เปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคาคาจาง 
                 ๑๐.    การรับประกันความชำรุดบกพรอง 
                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ่ึงไดทำขอตกลงเปนหนังสือ หรือทำสัญญาจาง 
ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันท่ีสำนักงานไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไข
ใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชำรุดบกพรอง 
                 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอ่ืน  ๆ  
                          ๑๑.๑   เงินคาจางสำหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทำไดตอเม่ือ สำนักงานไดรับอนุมัติเงินคาจางจาก
เงินงบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓ แลวเทานั้น 
                          ๑๑.๒   เม่ือสำนักงานไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
ตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนำสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนำเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนำสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดย
เรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซ่ึงสำนักงานไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญา หรือขอตกลงภายใน
เวลาท่ีทางราชการกำหนดดังระบุไวในขอ ๗ สำนักงานจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผู
ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ัง
จะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๑.๔   สำนักงานสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
                          ๑๑.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือ
แยงกัน ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน คำวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่น
ขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใด ๆ  เพ่ิมเติม 



หนา ๑๐ จาก ๑๐ 

 

                          ๑๑.๖   สำนักงาน อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอ
จะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากสำนักงานไมได 
                                   (๑)    ไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอท่ีจะทำการจัดจางครั้งนี้ตอไป 
                                   (๒)    มีการกระทำท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืน
ใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทำการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสำนักงาน 
หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกำหนดไวโดยเครงครัด 
                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                          สำนักงาน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                          ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกำหนดจะถูกระงับการยื่น
ขอเสนอหรือทำสัญญากับสำนักงาน ไวชั่วคราว 
  

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 


