
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที ่........................

การจ้างพัฒนาระบบพอร์ทัลข้อมูลกลางเพื่อประชาชน (INFORMATION SERVICE PORTAL) ของส านักงาน

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ตามประกาศ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ลงวันที ่        กรกฎาคม ๒๕๖๔

        ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ "สพร." มีควำมประสงค์จะประกวด

รำคำจ้ำงพัฒนำระบบพอร์ทัลข้อมูลกลำงเพื่อประชำชน ( INFORMATION SERVICE PORTAL) ของส ำนักงำนพัฒนำ

รัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะน ำและข้อก ำหนด

ดังต่อไปนี้

     ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑     รำยละเอียดและขอบเขตของงำน

๑.๒     แบบใบเสนอรำคำท่ีก ำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓     สัญญำมำตรฐำนหน่วยงำน

๑.๔     แบบหนังสือค ้ำประกัน

 (๑)   หลักประกันสัญญำ

 ๑.๕     บทนิยำม

(๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒)   กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม

 ๑.๖     แบบบัญชีเอกสำรที่ก ำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑)   บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑

(๒)   บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒

     ๒.    คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ

๒.๑     มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย

๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย

๒.๓     ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร

 ๒.๔   ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้

ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง

๑๙

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RGicL%2BqHeslt2FhjsrY3Oa
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Q1TDT7oIXONfavNTPMViAs
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TvvQ5sS8Xq7ee1G0y%2Fi572
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SNf1tmGS30J3SSLlkQmi6z
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TIv9Q9c6zpcP%2FJiWVnqpSC
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6T%2F6j8GBTzci6tY%2F740YFav


 ๒.๕  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน

ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู ้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน

ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย

 ๒.๖   มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ

กำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ

 ๒.๗     เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์

ดังกล่ำว

 ๒.๘  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่สพร. ณ วัน

ประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำร

ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

 ๒.๙  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทยเว้นแต่รัฐบำล

ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น

        ๒.๑๐     ผู ้ย ื ่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลำง

        ๒.๑๑     ผู้เสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงำนในกำรด ำเนินกำรงำนพัฒนำเนื้อหำดจิิทัล 

(Digital Content) ในวงเงินไม่น้อยกว่ำ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) โดยต้องเป็นผลงำนสัญญำเดียว

ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับจำกวันที่งำนแล้วเสร็จจนถึงวันที่ประกำศประกวดรำคำหรือวันที่ยื่นข้อเสนอ แล้วแต่วิธีกำร

จัดจ้ำงที่ก ำหนด ซึ่งเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับหน่วยงำนภำครัฐ หรือหน่วยงำนเอกชนที่ สพร. เชื่อถือ โดย

จะต้องแนบส ำเนำหนังสือรับรองผลงำนและส ำเนำสัญญำ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องมำพร้อมกันในวันยื่นข้อเสนอ

โครงกำร 

       ๒.๑๒ ผู้เสนอรำคำที่ผ่ำนกำรพิจำรณำคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว จะต้องเข้ำน ำเสนอผลงำนที่ สพร. 

หรือช่องทำงที ่สพร. ก ำหนด ภำยใน ๕ วันท ำกำร นับถัดจำกวันเสนอรำคำ เว้นแต่กำรน ำเสนองำนที่ไม่อำจด ำเนินกำร

วันใดวันหนึ่งได้ ให้ส ำนักงำนพิจำรณำก ำหนดมำกกว่ำ ๑ วัน โดย สพร. จะแจ้งนัดหมำยให้ทรำบทำงไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ 

     ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

       ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง

ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

        (ก)   ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำร  

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง



        (ข)   บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด ให้ยื ่นส ำเนำหนังสือรับรองกำร 

จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้น

รำยใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง

       (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น

ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) ส ำเนำบัตรประจ ำตัว

ประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชำติไทย พร้อมทั้งรับรองส ำเนำ

ถูกต้อง

       (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นส ำเนำ

สัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี

(๔)    เอกสำรเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 

 (๔.๑)   ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ พร้อมลงนำม - ประทับตรำบริษัทรับรอง

ส ำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี) 

 (๔.๒)   ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม พร้อมลงนำม – ประทับตรำบริษัท

รับรองส ำเนำถูกต้อง 

 (๔.๓)   ส ำเนำหน้ำสมุดบัญชีธนำคำรเพ่ือประกอบกำรโอนช ำระเงิน พร้อมลงนำม 

– ประทับตรำบริษัทรับรองส ำเนำถูกต้อง

(๔.๔)   รำยละเอียดกำรติดต่อประสำนงำน ได้แก่ ชื่อ-นำมสกุล เบอร์มือถือ อีเมล 

       (๕)    บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ  

จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล ็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ  ๑.๖ (๑) โดยไม่ต ้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format)

       ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ครบถ้วน 

ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ตำมแบบในข้อ  ๑.๖ (๑) ให้

โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

       (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนกระท ำกำรแทนให้แนบหนังสือมอบ

อ ำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ ทั้งนี้ หำก

ผู้รับมอบอ ำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น

(๒)    เอกสำรเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 

      (๒.๑)   ผู้เสนอรำคำจะต้องจัดท ำขอบเขตกำรด ำเนินงำนเป็นตำรำงเปรียบเทียบ

คุณสมบัติตำมรูปแบบในข้อก ำหนดขอบเขตของงำนข้อ ๕.๗ 



       (๓)    บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัด

จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

       ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 

ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชี เอกสำรส่วนที่ ๒ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้

โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

     ๔.    การเสนอราคา

        ๔.๑     ผู ้ยื ่นข้อเสนอต้องยื ่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื ้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตำมที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก

ข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐำนแสดงตัวตนและท ำกำรยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ

เสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

        ๔.๒     ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำทและเสนอรำคำได้เพียงครั้งเดียวและรำคำ

เดียวโดยเสนอรำคำรวม และหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง 

ทั้งนี้ รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น

ส ำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีอำกรอ่ืน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

        รำคำที่เสนอจะต้องเสนอก ำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ  ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอรำคำโดย

ภำยในก ำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้

        ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก ำหนดเวลำด ำเนินกำรแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๗๐ วัน นับถัดจำก

วันลงนำมในสัญญำจ้ำงหรือจำกวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำก สพร. ให้เริ่มท ำงำน

        ๔.๔     ก่อนเสนอรำคำ ผู้ยื ่นข้อเสนอควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรูป และรำยละเอียด ฯลฯ 

ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอรำคำตำมเงื ่อนไข 

ในเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์

 ๔.๕     ผู้ยื ่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................  ระหว่ำงเวลำ ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลำในกำรเสนอ

รำคำให้ถือตำมเวลำของระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

        เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอและเสนอ

รำคำใด ๆ โดยเด็ดขำด

        ๔.๖     ผู้ยื ่นข้อเสนอต้องจัดท ำเอกสำรส ำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบควำมครบถว้น 

ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสำร PDF File ก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรำคำ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นกำร

เสนอรำคำให้แก่ สพร. ผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์



        ๔.๗    คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะด ำเนินกำรตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ยื ่นข้อเสนอแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้ยื ่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื ่นข้อเสนอรำยอื่นตำม

ข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หำกปรำกฏว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำย

อ่ืน คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

        หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ ก่อนหรือในขณะที่

มีกำรพิจำรณำข้อเสนอ มีผู ้ยื ่นข้อเสนอรำยใดกระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมตำม

ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระท ำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม คณะกรรมกำรฯ 

จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสพร.จะพิจำรณำลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวเป็น

ผู้ทิ้งงำน เว้นแต่สพร.จะพิจำรณำเห็นว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระท ำดังกล่ำวและได้ให้ควำม

ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของสพร.

๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑)    ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์

       (๒)  รำคำที ่เสนอจะต้องเป็นรำคำที ่รวมภำษีมูลค่ำเพิ ่ม และภำษีอื ่น  ๆ (ถ้ำมี) 

รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

 (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ 

ที่ก ำหนด

(๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้

  (๕)   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้วยวิธี

ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

        ๕.๑     ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สพร. จะพิจำรณำ

ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รำคำประกอบเกณฑ์อ่ืน

        ๕.๒     ในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ ส่วนรำชกำรจะใช้หลักเกณฑ์รำคำประกอบเกณฑ์

อ่ืน (Price Performance) โดยพิจำรณำให้คะแนนตำมปัจจัยหลักและน ้ำหนักที่ก ำหนด ดังนี้ 

       ๕.๒.๑ รำยกำรพิจำรณำ คือ จ้ำงพัฒนำระบบพอร์ทัลข้อมูลกลำงเพื ่อประชำชน 

(INFORMATION SERVICE PORTAL) ของส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) 

 (๑)   รำคำที ่เสนอรำคำ (ตัวแปรหลัก) ก ำหนดน ้ำหนักเท่ำกับร้อยละ  ๓๐ 

(๒)   ข้อเสนอด้ำนเทคนิคหรือข้อเสนอ่ืนๆ ก ำหนดน ้ำหนักเท่ำกับร้อยละ ๗๐ 

        ๕.๓      หำกผู้ยื ่นข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่น

ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร

ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเสนอ

เอกสำรทำงเทคนิคหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะจ้ำงไม่ครบถ้วน หรือเสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไป



จำกเงื่อนไขที่ สพร. ก ำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สำระส ำคัญและควำม

แตกต่ำงนั้นไม่มีผลท ำให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเป็นกำรผิดพลำดเล็กน้อย คณะ

กรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น

 ๕.๔     สพร. สงวนสิทธิไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื ่นข้อเสนอโดยไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณี

ดังต่อไปนี้

       (๑)    ไม่ปรำกฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นในบัญชีผู้รับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์

ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยชื่อผู้ซื้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบกำร

จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของ สพร.

  (๒)    ไม ่กรอกชื ่อผ ู ้ย ื ่นข ้อเสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซ ื ้อจ ัดจ ้ำงด ้วย

อิเล็กทรอนิกส์

       (๓)    เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื ่อนไขที่ก ำหนดในเอกสำรเอกสำรประกวด

รำคำอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระส ำคัญ หรือมีผลท ำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน

        ๕.๕     ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรท ำสัญญำ คณะกรรมกำร

พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือ สพร. มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ สพร. มีสิทธิ

ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ท ำสัญญำ หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง

        ๕.๖     สพร. ทรงไว้ซึ ่งสิทธิที ่จะไม่รับรำคำต ่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอ

ทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำงในจ ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิก

กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำร

เป็นส ำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของ สพร. เป็นเด็ดขำด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำย หรือค่ำเสียหำยใด ๆ 

มิได้ รวมทั้ง สพร. จะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะ

เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ำกำรยื่นข้อเสนอกระท ำกำรโดยไม่สุจริต เช่น 

กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำยื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

       ในกรณีที่ผู ้ยื ่นข้อเสนอรำยที่เสนอรำคำต ่ำสุด เสนอรำคำต ่ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ

ด ำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้  คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์

หรือ สพร. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ท ำให้เชื่อได้ว่ำ ผู้ยื่นข้อเสนอสำมำรถด ำเนินงำนตำม

เอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกค ำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  สพร. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ

หรือไม่รับรำคำของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำเสียหำยใด  ๆ 

จำก สพร.

        ๕.๗     ก่อนลงนำมในสัญญำ สพร. อำจประกำศยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หำก

ปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำที่เข้ำลักษณะผู้ยื ่นข้อเสนอที่ชนะกำรประกวดรำคำหรือที่ได้รับกำรคัดเลือกมีผลประโยชน์

ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น

ข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ



 ๖.     การท าสัญญาจ้าง

        ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท ำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำ ดังระบุในข้อ ๑.๓ 

หรือท ำข้อตกลงเป็นหนังสือกับ สพร. ภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็น

จ ำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ ๕ ของรำคำค่ำจ้ำงที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ สพร. ยึดถือไว้ในขณะท ำสัญญำ 

โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้

 ๖.๑     เงินสด

 ๖.๒     เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่ สพร. โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท ำสัญญำ หรือก่อน

หน้ำนั้น ไม่เกิน ๓ วัน ท ำกำรของทำงรำชกำร

 ๖.๓     หนังสือค ้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสือค ้ำประกัน ดังระบุในข้อ 

๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค ้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด

 ๖.๔    หนังสือค ้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้

ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค ้ำประกัน ตำมประกำศของธนำคำรแห่ งประเทศไทย ตำม

รำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือค ้ำประกันของ

ธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

 ๖.๕     พันธบัตรรัฐบำลไทย

        หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วันนับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ำง) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตำมอัตรำส่วนของงำนจ้ำงซึ่งสพร. ได้รับมอบไว้แล้ว

 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

        สพร. จะจ่ำยค่ำจ้ำงซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ตลอดจนภำษีอื่น ๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงแล้ว โดย

ถือรำคำเหมำรวมเป็นเกณฑ์ และก ำหนดกำรจ่ำยเงินเป็น จ ำนวน ๖ งวด ดังนี้ 

        งวดที่ ๑ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑๐ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ภำยหลังที่ได้

ท ำกำรส่งมอบและได้รับกำรตรวจรับงำนตำมงำนงวดที่ ๑ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐ วัน 

        งวดที่ ๒ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑๕ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ภำยหลังที่ได้

ท ำกำรส่งมอบและได้รับกำรตรวจรับงำนตำมงำนงวดที่ ๒ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๖๐ วัน 

 งวดที่ ๓ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒๐ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ภำยหลังที่ได้

ท  ำกำรส่งมอบและได้ร ับกำรตรวจรับงำนตำมงำนงวดที ่ ๓ เสร็จสิ ้นสมบูรณ์  ให้แล้วเสร็จภำยใน ๙๐ วัน 

        งวดที่ ๔ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒๐ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ภำยหลังที่ได้

ท ำกำรส่งมอบและได้รับกำรตรวจรับงำนตำมงำนงวดที่ ๔ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๕๐ วัน 

        งวดที่ ๕ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑๕ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ภำยหลังที่ได้

ท ำกำรส่งมอบและได้รับกำรตรวจรับงำนตำมงำนงวดที่ ๕ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๘๐ วัน 



        งวดสุดท้ำย เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒๐ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนทั้งหมดให้

แล้วเสร็จเรียบร้อยตำมสัญญำ หรือข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือ หรือข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือ และ  สพร. ได้ตรวจรับมอบ

งำนจ้ำง 

 ๘.    อัตราค่าปรับ

        ค่ำปรับตำมแบบสัญญำจ้ำงแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้ำง
เป็นหนังสือจะก ำหนด ดังนี้

        ๘.๑     กรณีท่ีผู้รับจ้ำงน ำงำนที่รับจ้ำงไปจ้ำงช่วงให้ผู้อ่ืนท ำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญำตจำก
สพร. จะก ำหนดค่ำปรับส ำหรับกำรฝ่ำฝืนดังกล่ำวเป็นจ ำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงำนจ้ำงช่วงนั้น

        ๘.๒     กรณีท่ีผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดสัญญำจ้ำงนอกเหนือจำกข้อ ๘.๑ จะก ำหนดค่ำปรับเป็นรำยวัน
ในอัตรำร้อยละ ๐.๑๐ ของรำคำค่ำจ้ำง

 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง

        ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท ำสัญญำจ้ำง ตำมแบบ 

ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงที ่เกิดขึ ้นภำยในระยะเวลำ  

ไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี นับถัดจำกวันที่ สพร. ได้รับมอบงำน โดยผู้รับจ้ำงต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิม

ภำยใน ๒ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมช ำรุดบกพร่อง 

 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ

 ๑๐.๑   เงินค่ำจ้ำงส ำหรับงำนจ้ำงครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

        กำรลงนำมในสัญญำจะกระท ำได้ต ่อเมื ่อ  สพร. ได้ร ับอนุมัต ิเง ินค่ำจ ้ำงจำกเงิน

งบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเท่ำนั้น

        ๑๐.๒   เมื่อ สพร. ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใด ให้เป็นผู้รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำงตำมประกวด

รำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้รับจ้ำงจะต้องสั่งหรือน ำสิ่งของมำเพ่ืองำนจ้ำงดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ และของนั้น

ต้องน ำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง

คมนำคมประกำศก ำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณชิยนำวี 

ดังนี้

       (๑)    แจ้งกำรสั่งหรือน ำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ต่อกรมเจ้ำท่ำ ภำยใน ๗ 

วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงสั่งหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศ

ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้

       (๒)    จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 

จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ

ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรว งคมนำคม

ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน



  (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย

กำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี

        ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง สพร. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท ำสัญญำ หรือข้อตกลงภำยในเวลำที่ทำง

รำชกำรก ำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สพร. จะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือค ้ำประกัน

กำรยื่นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี ) รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำน

ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ

       ๑๐.๔   สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก ำหนดในแบบสัญญำให้เป็นไปตำม

ควำมเห็นของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)

        ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีควำมขัดหรือแย้งกัน 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของ สพร. ค ำวินิจฉัยดังกล่ำวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ

เรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพ่ิมเติม

        ๑๐.๖   สพร. อำจประกำศยกเลิกกำรจัดจ้ำงในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง

ค่ำเสียหำยใดๆ จำก สพร. ไม่ได้

  (๑)  ไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินที่จะใช้ในกำรจัดจ้ำงหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะท ำ

กำรจัดจ้ำงครั้งนี้ต่อไป

  (๒)    มีกำรกระท ำท่ีเข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรจัดจ้ำงหรือที่ได้รับกำรคัดเลือกมี

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอมกัน

กับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ

  (๓)  กำรท ำกำรจัดจ้ำงครั้งนี้ต่อไปอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ สพร. หรือกระทบต่อ

ประโยชน์สำธำรณะ

  (๔)    กรณีอ่ืนในท ำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ

 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

        ในระหว่ำงระยะเวลำกำรจ้ำง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติตำม

หลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบได้ก ำหนดไว้โดยเคร่งครัด

 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

        สพร. สำมำรถน ำผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้

เป็นผู้รับจ้ำงเพ่ือน ำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร

        ทั้งนี้ หำกผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนดจะถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือ

ท ำสัญญำกับ สพร. ไว้ชั่วครำว

ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)

กรกฎำคม ๒๕๖๔๑๙




