
 

 
(ราง) ประกาศสำนักงานพฒันารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

เรื่อง ประกวดราคาเชางานเชาเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา จำนวน ๑๘๔ เครื่อง  

ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) ดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

                 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) มีความประสงคจะประกวดราคาเชา งานเชาเครื่อง

คอมพิวเตอรแบบพกพา จำนวน ๑๘๔ เครื่อง ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) ดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานเชาในการประกวดราคาครั ้งนี ้ เปนเงินทั ้งสิ้น 

๘,๑๘๕,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดลานหน่ึงแสนแปดหมื่นหาพันหารอยบาทถวน) ตามรายการ ดังน้ี 

      งานเชาเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา จำนวน ๑๘๔ เครื่อง     จำนวน ๑   โครงการ 

      ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) 

 

                ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

เนื่องจากเปนผูที ่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื ่อไวในบัญชีรายชื่อผู ทิ ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ ้งงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหเชาพัสดุที่ประกวดราคาเชาดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื ่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสำนักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี 

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืน

ขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 

 



        ๑๐. ผู ยื ่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

  ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 

........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

         ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสต้ังแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

         ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที ่เว็บไซต www.dga.or.th และwww.gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๘๐ ๐๔๕ ๓๑๗๒ ในวันและเวลาราชการ 

         ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ผานทางอีเมล cmp_division@dga.or.th หรือชองทางตามที่

กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ........................ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) จะชี้แจง

รายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.dga.or.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................ 

ประกาศ ณ วันที่        มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นายสุพจน เธียรวุฒิ) 

ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ 

๒) ในระบบ e-GP ไดต้ังแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

๑๑
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(ราง) เอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขที่ DGA/65/0088 

งานเชาเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา จำนวน ๑๘๔ เครื่อง 

 ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) 

ตามประกาศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

ลงวันที่        มกราคม ๒๕๖๕ 

        สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา "สพร." มีความประสงคจะประกวด

ราคาเชาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังน้ี 

        งานเชาเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา จำนวน ๑๘๔ เครือ่ง   จำนวน ๑ โครงการ 

ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) 

พัสดุที่จะเชาน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามทีก่ำหนดไวในเอกสารประกวดราคาเชาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับน้ี โดยมี

ขอแนะนำและขอกำหนด ดังตอไปน้ี 

 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

 ๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 ๑.๒  แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

 ๑.๓  สญัญามาตรฐานหนวยงาน 

 ๑.๔  แบบหนังสือค้ำประกัน 

  (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 

(๒)   หลักประกันสัญญา 
 ๑.๕  บทนิยาม 

  (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกนั 

  (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

 ๑.๖  แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

  (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

        (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒    
 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 

 ๒.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย 

 ๒.๒  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

 ๒.๓  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

 ๒.๔  ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไว 

 ๑๑
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ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรฐัในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗    เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพใหเชาพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                          ๒.๘    ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกนักับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแก สพร. ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี 

                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูย่ืนขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกนัเชนวาน้ัน 

                          ๒.๑๐  ผูย่ืนขอเสนอที่ย่ืนขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

                                  กรณีที่ขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหน่ึงเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ

จะตองมีการกำหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคา

หลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 

                                  กรณีทีข่อตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหน่ึงเปนผูเขารวมคาหลักกิจการรวมคา

น้ันตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ 

                                  สำหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกำหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา

ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขที่กำหนดไวในเอกสารเชิญชวน 

                            ๒.๑๑  ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง          
                 ๓.    หลักฐานการยืน่ขอเสนอ 

                         ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 

                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณผีูย่ืนขอเสนอเปนนิติบุคคล 

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง 

                                           (ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสอืบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถาม)ี พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง 

                                   (๒)    ในกรณผีูย่ืนขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิชนิติบุคคล ใหย่ืน 
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สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูน้ัน สำเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสำเนา

ถูกตอง 

                                   (๓)    ในกรณผีูยื่นขอเสนอเปนผูย่ืนขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสำเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี       
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

                                           (๔.๑)   สำเนาใบทะเบียนพาณิชย 

                                           (๔.๒)   สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

                                           (๔.๓)   สำเนาหนาสมดุบัญชีธนาคาร (ธนาคารกรุงไทยไมเสียคาธรรมเนียมการ

โอน หากเปนธนาคารอ่ืนจะเสียคาธรรมเนียมการโอน) 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยืน่พรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                         ทั้งน้ี เมือ่ผูย่ืนขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบถวน ถูกตอง

แลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) ใหโดยผูย่ืน

ขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณทีี่ผูย่ืนขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอ่ืนกระทำการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ ทั้งน้ีหาก

ผูรับมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทาน้ัน 

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 

                                   (๓)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

                                           (๔.๑)   ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันที่

ยืนยันราคาสุดทาย ตาม TOR ขอ ๔.๔ 

                                           (๔.๒)   ผูย่ืนขอเสนอจะตองจัดทำใบเสนอราคาพรอมแสดงรายละเอียดของราคา

ในแตละรายการตามขอบเขตการดำเนินการ ตาม TOR ขอ ๔.๕ 

                                           (๔.๓)   ผูย่ืนขอเสนอจะตองจัดทำขอบเขตการดำเนินงานเปนตารางเปรียบเทียบ

คุณสมบัติ ตาม TOR ขอ ๔.๖ 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยืน่พรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)  
                 ทั้งน้ี เมื่อผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน ถูกตองแลว 
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ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) ใหโดยผูย่ืน

ขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 

ทั้งน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถอืตัวหนังสือเปน

สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้ง

ปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน ต้ังแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกำหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

                          ๔.๓     ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอกำหนดเวลาสงมอบพัสดุที่ใหเชาไมเกิน ๑,๐๙๕ วัน นับถัด

จากวันลงนามในสัญญาเชา หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก สพร. ใหสงมอบพัสดุที่ใหเชา 

                          ๔.๔     ผูย่ืนขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ งานเชา

เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา จำนวน ๑๘๔ เครื่อง ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องคการมหาชน) (สพร.) ไป

พรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาว

น้ี สพร. จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ       
                          ๔.๕     กอนเสนอราคา ผูย่ืนขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสยีกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขใน

เอกสารประกวดราคาเชาอิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๖     ผูย่ืนขอเสนอจะตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันที ่........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ

ราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

                          เมื่อพนกำหนดเวลาย่ืนขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๘     ผูย่ืนขอเสนอตองจัดทำเอกสารสำหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย่ืนขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน 

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการ

เสนอราคาใหแก สพร. ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดำเนินการตรวจสอบ 

คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอแตละรายวา เปนผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน ตามขอ ๑.๕ 
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(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูย่ืนขอเสนอรายใดเปนผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันน้ันออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ  
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูย่ืนขอเสนอรายใดกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ 

(๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทำอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด

รายช่ือผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ และ สพร. จะพิจารณาลงโทษผูย่ืนขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้ง

งาน เวนแต สพร. จะพิจารณาเห็นวาผูย่ืนขอเสนอรายน้ันมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทำดังกลาวและไดใหความรวมมือ

เปนประโยชนตอการพิจารณาของ สพร. 

                          ๔.๑๐     ผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังน้ี 

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

                                   (๒)    ราคาทีเ่สนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวม

คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

                                   (๓)    ผูย่ืนขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด 

                                   (๔)    ผูย่ืนขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 

                                   (๕)    ผูย่ืนขอเสนอตองศึกษาและทำความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 

                          ผูย่ืนขอเสนอตองวางหลกัประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางดังตอไปน้ี จำนวน ๔๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สีแ่สนสาม

หมื่นสองพันบาทถวน) 

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชำระตอเจาหนาที่ในวันที่ย่ืนขอเสนอ หรือกอนวันน้ันไมเกิน ๓ วันทำการ 

                          ๕.๒     หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่

คณะกรรมการนโยบายกำหนด 

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          ๕.๔     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลกัทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 

                          กรณีทีผู่ยื่นขอเสนอนำเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำ

ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร

ดังกลาวมาใหสพร.ตรวจสอบความถูกตองในวันที่ .................. ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                         กรณีที่ผูย่ืนขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรปูแบบของ "กจิการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือค้ำประกัน 
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อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคาใหระบุช่ือผูเขารวมคารายที่สญัญารวมคา

กำหนดใหเปนผูเขาย่ืนขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูย่ืนขอเสนอ 

                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอน้ี สพร.จะคืนใหผูย่ืนขอเสนอหรือผูค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน 

นับถัดจากวันที่สพร.ไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูย่ืน

ขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทำสัญญาหรอื

ขอตกลง หรือผูย่ืนขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 

                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย 

                 ๖.    หลักเกณฑและสทิธิ์ในการพิจารณา 

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี สพร.จะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา 

                          ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ 

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ สพร. จะพิจารณา

จาก ราคารวม 

                          ๖.๒     หากผู ย่ืนขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืน

ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน เวนแต ผูย่ืนขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ใหเชาไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขที่ สพร. กำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสำคัญและความ

แตกตางน้ันไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย                

คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน 

                          ๖.๓     สพร. สงวนสิทธ์ิไมพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี

ดังตอไปน้ี 

                                   (๑)    ไมปรากฏช่ือผูย่ืนขอเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูเชาเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของ สพร. 

                                   (๒)    ไมกรอกช่ือผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรยีบแกผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน 

                          ๖.๔     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ สพร. มสีิทธิใหผูย่ืนขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได สพร. มีสทิธิ

ที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทำสญัญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                          ๖.๕     สพร.ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอ 

ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกเชาในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ 
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ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาเชาเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนของทางราชการเปน

สำคัญ และใหถือวาการตัดสินของ สพร. เปนเด็ดขาด ผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใด ๆ มิได  

รวมทั้ง สพร. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูย่ืนขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผู

ย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือไดวาการย่ืนขอเสนอกระทำการโดยไมสุจริต เชน การ

เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

                               ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจ

ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

หรือ สพร. จะใหผูย่ืนขอเสนอน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทำใหเช่ือไดวา ผูย่ืนขอเสนอสามารถดำเนินการตาม

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคำช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได สพร. มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ

หรือไมรับราคาของผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน ทั้งน้ี ผูย่ืนขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใด ๆ 

จาก สพร. 

                          ๖.๖     กอนลงนามในสัญญาสพร.อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทำที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน

รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืน

ขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                 ๗.     การทำสัญญาเชา 

                          ๗.๑     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบพัสดุที่ใหเชาได

ครบถวนภายใน ๕ วันทำการ นับแตวันที่ทำขอตกลงเชา สพร. จะพิจารณาจัดทำขอตกลงเปนหนังสือแทนการทำ

สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 

                          ๗.๒     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทำการ หรือสพร.เห็นวาไมสมควรจัดทำขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสจะตองทำสัญญาเชาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทำขอตกลงเปนหนังสือ กับ สพร.

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจำนวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคา

คาพัสดุที่ใหเชาที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสให สพร. ยึดถือไวในขณะทำสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด

ดังตอไปน้ี 

                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซน็สั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชำระตอเจาหนาที่ในวันทำสัญญา หรือกอนวันน้ันไมเกิน ๓ วันทำการ 

                          (๓)     หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

                          (๔)     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรบัอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม 

รายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
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                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย  
                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูใหเชา) พนจากขอผูกพันตามสัญญาเชาแลว 

                          หลักประกนัน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ใหเชาซึ่ง สพร. ไดรับมอบไว

แลว 

                 ๘.    คาเชาและการจายเงนิ 

                          สพร. จะจายคาเชาซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว

ใหแกผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูใหเชา เมื่อผูใหเชาไดสงมอบพัสดุที่ใหเชาไดครบถวนตามสัญญาเชาหรือ

ขอตกลงเปนหนังสือ และ สพร. ไดตรวจรับมอบพัสดุที่ใหเชาไวเรียบรอยแลว 

                 ๙.    อัตราคาปรับ 

                          คาปรับตามแบบสัญญาเชาแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี หรือขอตกลงเชาเปน

หนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาพัสดุที่ใหเชาที่ยังไมไดรับมอบตอวัน 

                 ๑๐.   การรับประกันความชำรดุบกพรอง 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทำสัญญาเชาตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทำ

ขอตกลงเชาเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของสิ่งของที่เชาที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา

ไมนอยกวา ๔๐ เดือนนับถัดจากวันที่ สพร. ไดรับมอบพัสดุที่ใหเชา โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี

ดังเดิมภายใน ๒ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชำรุดบกพรอง    
                 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอ่ืนๆ 

                          ๑๑.๑   เงินคาพัสดุสำหรับการเชาครั้งน้ี ไดมาจากเงินงบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทำได ตอเมื่อ สพร. ไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงิน

งบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ แลวเทาน้ัน 

                          ๑๑.๒   เมื่อ สพร. ไดคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอรายใดใหเปนผูใหเชา และไดตกลงเชาพัสดุตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูใหเชาจะตองสั่งหรือนำพัสดุที่ใหเชาดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ัน

ตองนำเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรวีาการกระทรวง

คมนาคมประกาศกำหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูใหเชาจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 

ดังน้ี 

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนำพัสดุที่ใหเชาที่เชาดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 

ภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันที่ผูใหเชาสั่ง หรอืเชาของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของที่เชาดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ

ไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออ่ืนที่มิใช

เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณทีีไ่มปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูใหเชาจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย 



การสงเสริมการพาณิชยนาวี  
๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่ง สพร. ไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญาหรือขอตกลงเชาเปนหนังสือ

ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไวในขอ ๗ สพร.จะริบหลักประกันการย่ืนขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ำ

ประกันการย่ืนขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง

งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
         ๑๑.๔   สพร. สงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลง

เชาเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

         ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี มีความขัดหรือแยงกัน 

ผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ สพร. คำวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ

เรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 

         ๑๑.๖   สพร. อาจประกาศยกเลิกการเชาในกรณีตอไปน้ีได โดยที่ผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรอง

คาเสียหายใดๆ จากสพร.ไมได 

 (๑)    สพร. ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการเชาหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียง

พอที่จะทำการเชาครั้งน้ีตอไป 

(๒)    มีการกระทำที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการเชาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรอืเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

 (๓)  การทำการเชาครั้งน้ีตอไปอาจกอใหเกดิความเสยีหายแก สพร. หรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ 

 (๔)  กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบยีบ 

         ในระหวางระยะเวลาการเชา ผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูใหเชาตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกำหนดไวโดยเครงครัด 

 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

         สพร. สามารถนำผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก 

ใหเปนผูใหเชาเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

        ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ 

หรือทำสัญญากับ สพร. ไวชั่วคราว 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

หนา 9 จาก 9 
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Term of Reference: TOR) 

งานเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 184 เคร่ือง 
ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) 

  
1. ความเป็นมา 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยส่วนบริหารโครงการ และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าท่ีในการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยรูปแบบในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเป็นลักษณะของการเช่า
ใช้บริการ  เพื่อความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน การใช้งาน รวมทั้งการบำรุงรักษา  

โดยในปัจจุบัน สพร. มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 184 เครื่อง ท่ีกำลังส้ินสุดสัญญาเช่าใช้ 
ส่วนสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้ดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อมาทดแทนให้
สามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่อง และเพื่อสนับสนุนในการดำเนินการงานต่าง ๆ ให้เพียงพอ และเพื่อรองรับ
การทำงานกับระบบสารสนเทศ ต่าง ๆ และส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ตลอดจนการใช้
งานร่วมกับระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 184 เครื่อง  
 

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา  
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือ ทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เน ื ่องจากไม่ผ ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัต ิงานของผ ู ้ประกอบการตามระเบ ียบท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง  
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3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ี คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพในงานตามท่ีระบุไว้ในเอกสารนี้ 
3.8 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็น

ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอ

ราคาได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 

4. การเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้  
4.1 ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารนี้   
4.2 ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว  

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาตามวัน-เวลา ท่ีกำหนด 
4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  60 วัน นับแต่วันที่ยืนยันราคาสุดท้ายโดยภายใน

กำหนดยืนราคา ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา กรณีที่ สพร. จำเป็นต้องขอให้ผู้เสนอราคาขยาย
ระยะเวลาการยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องทำการขยายกำหนดยืนราคาให้ สพร. ตามความประสงค์ 

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำใบเสนอราคาพร้อมแสดงรายละเอียดของราคาในแต่ละรายการตาม
ขอบเขตการดำเนินการ ภายในวัน-เวลาท่ี สพร. กำหนด ภายหลังจากการเสนอราคา   

4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำขอบเขตการดำเนินงานเป็นตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติตามรูปแบบดังนี้ 

ขอบเขตการดำเนินงาน 
สพร. กำหนด 

ขอบเขตการดำเนินงาน
ที่ผู้เสนอราคา เสนอ 

เปรียบเทียบขอบเขตการ
ดำเนินงานที่ผู้เสนอราคา

เสนอ 
เอกสารอ้างอิง 

ให้ขอบเขตการดำเนินงาน
ท่ี สำนักงานกำหนด 

ให้ระบุขอบเขตการ
ดำเนินงานท่ี 
ผู้เสนอราคาเสนอ 

ให้ระบุจุดท่ีดีกว่า หรือ 
เทียบเท่า 

ให้ระบุ
เอกสารอ้างอิง 
(ถ้ามี) 

 

5. เกณฑ์การพิจารณาราคา 
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ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดไว้และมีเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ครบถ้วนตามท่ีกำหนด
ในเอกสารนี้จึงจะได้รับการพิจารณา โดยการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ สำนักงานจะพิจารณาตัดสินโดย
ใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม 
 

6. รายละเอียดคุณลักษณะ  
6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับการใช้งานท่ัวไป จำนวน 178 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 

6.1.1 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) : ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีหน่วยความจำแบบ Cache ขนาดไม่น้อยกว่า 12 
MB 

6.1.2 หน่วยความจำหลัก (Memory) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
6.1.3 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิด SSD แบบ M.2 PCIe NVMe ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 512 GB  
6.1.4 มีคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมดังท่ีระบุในข้อ 6.3 

6.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับการใช้งานท่ีต้องการสมรรถนะสูง จำนวน 6 เครื่อง มี
คุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
6.2.1 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) : ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) มีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีหน่วยความจำแบบ Cache ขนาดไม่น้อยกว่า 12 
MB 

6.2.2 หน่วยความจำหลัก (Memory) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB  
6.2.3 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิด SSD แบบ M.2 PCIe NVMe ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
6.2.4 มีหน่วยงานประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อย

กว่า 2 GB 
6.2.5 มีคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมดังท่ีระบุในข้อ 6.3 

6.3 คุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติม ท่ีมีลักษณะร่วมกันสำหรับข้อ 6.1 และ 6.2 
6.3.1 มีช่องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกดังนี้  

6.3.1.1. ช่อง USB 3.2 Type-C เทียบเท่าหรือดีกว่า อย่างน้อย 1 ช่อง 
6.3.1.2. ช่อง USB 3.2 เทียบเท่าหรือดีกว่า อย่างน้อย 2 ช่อง  
6.3.1.3. ช่อง HDMI เทียบเท่าหรือดีกว่า อย่างน้อย 1 ช่อง 
6.3.1.4. ช่องต่อหูฟังหรือไมโครโฟนภายนอก อย่างน้อย 1 ช่อง  

6.3.2 จอภาพขนาดไม่เกินกว่า 14 นิ้ว แบบ FHD (1920 x 1080) หรือดีกว่า ที่เป็นจอภาพแบบไม่
สะท้อนแสง (Anti-glare) และมี Camera ความละเอียดแบบ HD เทียบเท่าหรือดีกว่า พร้อม
ไมโครโฟนที่ติดต้ังมาพร้อมกับเครื่อง 
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6.3.3 มีช ่องเช ื ่อมต่อระบบเครือข่าย  LAN แบบ RJ-45 มาตรฐาน 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

6.3.4 รองรับการทำงานแบบเครือข่ายไร้สายที่รองรับตามมาตรฐาน IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax  
และมี Bluetooth 5.0 หรือดีกว่า ติดต้ังอยู่ภายในตัว 

6.3.5 มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 Professional 64 Bit หรือรุ่นล่าสุด ที่มีลขิสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย และ สพร. มีสิทธิ์ในการใช้งานได้ตลอดระยะเวลาดำเนินการเช่าทีไ่ด้ระบุ
ไว้ในข้อ 7 

6.3.6 มีแบตเตอร่ีเป็นชนิด Lithium Polymer ที่มีอัตราการจ่ายไฟไม่น้อยกว่า 40 วัตต์-ชั่วโมง หรือ
มีคุณสมบัติดีกว่า 

6.3.7 มีแป้นพิมพ์ที่มี ตัวอักษรไทย อังกฤษ ตัวเลข และเครื่องหมายสัญลักษณ์พิเศษต่าง ๆ ปรากฏ
บนแป้นพิมพ์อย่างถาวร  

6.3.8 ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์มีน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม 
6.3.9 มีกระเป๋าแบบกระเป๋าหิ้ว สำหรับใส่เครื ่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้

เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ 
6.3.10 มีเมาส์ (Mouse) เป็นแบบเมาส์ไร้สาย เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับ

ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ 
6.3.11 ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้า FCC เทียบเท่าหรือดีกว่า 
6.3.12 ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าตาม UL เทียบเท่าหรือดีกว่า 
6.3.13 ได้รับการรับรองมาตรฐานการประหยัดพลังงาน Energy Star และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 

EPEAT Rating ไม่ต่ำกว่า Silver เทียบเท่าหรือดีกว่าเป็นอย่างน้อย 
6.3.14 ได้รับการรับรองมาตรฐานความทนทานของอุปกรณ์ MIL-STD 810H 
6.3.15 บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องมีระบบ Online Support ที่ให้บริการ Download คู่มือ, Driver 

หรือ Update ต่าง ๆ ผ่านทางระบบ Internet โดยผู้เสนอราคาต้องแจ้ง URL และต้องแสดง
หลักฐานในวันเสนอราคา 

6.3.16 บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องมีศูนย์บริการ Call Center ที่ให้บริการตามวันเวลาทำการของ
ทางราชการ 

6.3.17 ผู้เสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องยื่นแสดงหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ จากบริษัท เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ในวันที่เสนอราคา โดยรับรอง
ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอ รองรับการติดตั้งโปรแกรมเพื่อตรวจสอบ หรือแจ้งเตือนความ
ชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ Hard disk, Memory, CPU เป็นต้น 
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6.3.18 ผู้เสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องยื่นแสดงหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ จากบริษัทเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ในวันที่เสนอราคา โดยรับรอง
ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนในทุกกรณี 

6.3.19 มีหนังสือรับรองการรับประกันสินค้าจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็น
ทางการในประเทศไทย แบบ Onsite Service ตลอดระยะเวลาดำเนินการเชา่ทีไ่ด้ระบุไว้ในข้อ 
8.2  

 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน 40 เดือน นับต้ังแต่วันลงนามสัญญา 
 

8. การส่งมอบงาน  
การส่งมอบงาน แบ่งออกเป็น 38 งวดงาน ดังนี ้
8.1 งวดที่ 1 (ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา) ภายใน 90 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) นับถัด

จากวันลงนามในสัญญา โดยส่งมอบรายการท่ีมีรายละเอียดดังนี้ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาท่ีได้ระบุในข้อ 6.1 และ 6.2 

8.2 งวดที่ 2-37 (ระยะเวลาดำเนินการเช่า) นับถัดจากวันท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงาน
งวดท่ี 1 เรียบร้อยแล้ว โดยส่งมอบรายการท่ีมีรายละเอียดดังนี้ ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป (นับ
รวมวันหยุดราชการ) 
1. สรุปรายการใบงานแจ้งซ่อม (ถ้ามี) 
2. ใบแจ้งหนี้การเช่ารายเดือน 

8.3 งวดที่ 38 (ส่งคืนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา) ภายใน 30 วัน (นับรวมวันหยุดราชการ) นับถัด
จากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานงวดที่ 37 โดยส่งมอบรายการที่มีรายละเอียด
ดังนี้ 
1. ใบรับรองการคืนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

 

9. เง่ือนไขการชำระเงิน 
ผู้เช่าตกลงจะชำระค่าเช่าให้แก่ผู ้ให้เช่า โดยจะชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนตามเดือนแห่งปฏิทิน  

จำนวน 36 เด ือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการเช่าที ่ได ้ระบุไว้ในข้อ 8.2 ซึ ่งค่าเช่าทั ้งหมดได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแรงงาน ค่าส่ิงของตลอดอายุสัญญา ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ สพร. ได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

10. เง่ือนไขการปรับ 
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กรณีที่ผู้ให้เช่าไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ ผู้ให้เช่าจะต้องชำระ
ค่าปรับให้ผู้เช่าในอัตราร้อยละ 0.2 ของมูลค่าพัสดุที่ไม่ได้รับมอบ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท 
จนกว่าจะได้รับพัสดุครบถ้วน 

ผู้ให้เช่ามีหน้าท่ีบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาการ
ดำเนินงานตามสัญญานี้ โดยผู้ให้เช่าต้องดำเนินการตาม ข้อ 12 เงื่อนไขการรับประกันด้วยค่าใช้จ่ายของ
ผู้ให้เช่า กรณีท่ีผู้ให้เช่าไม่สามารถดำเนินการได้ ผู้ให้เช่าต้องยอมให้ผู้เช่าคิดค่าปรับเป็นช่ัวโมง ในอัตรา
ร้อยละ 0.035 ของมูลค่าสัญญา โดยเศษของช่ัวโมงจะคิดเป็นหนึ่งช่ัวโมงเต็ม และคิดตามจำนวนเครื่องท่ี
มีปัญหา โดยไม่นำค่าปรับท่ีระบุในวรรคแรกมาคำนวณร่วมด้วย 

 

11. วงเงินในการจัดหา 
จำนวนเงินท้ังส้ิน 8,640,000 บาท (แปดล้านหกแสนส่ีหมื่นบาทถ้วน) 

 

12. เง่ือนไขการรับประกัน 
12.1 ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมแก้ไขเครื ่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการท่ีได้ระบุไว้ในข้อ 7 เมื่อเกิดเหตุขัดข้องใช้งานไม่ได้  
12.2 ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบเปลี่ยนทดแทนแบตเตอรี่ที ่เสื ่อมสภาพตลอดระยะเวลาในสัญญาเช่า เมื่อ

แบตเตอรี่สามารถทำงานต่อเนื่องด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวไม่เกินหนึ่งช่ัวโมงครึ่งต่อ
การชาร์จเต็ม 1 ครั้ง    

12.3 ตลอดระยะเวลาการรับประกันตามสัญญาเช่า ในการดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขและเปลี่ยนทดแทน
แบตเตอรี่ในข้อ 12.1 และ 12.2 ตามลำดับ ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ดีตามปกติให้แล้วเสร็จภายใน 48 ช่ัวโมง นับต้ังแต่ท่ีได้รับแจ้งจาก สพร. ในกรณีไม่สามารถ
แก้ไขได้ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ผู้ให้เช่าต้องจัดหาให้มีเครื่องใหม่ท่ีเป็นรุ่นเดียวกันหรือดีกว่า มา
ทดแทนภายใน 1 วันทำการถัดไป 

12.4 มีการรับประกันความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุของอุปกรณ์ทุกชิ้น ตลอดระยะเวลาดำเนินการเช่าที่ได้
ระบุไว้ในข้อ 8.2 ภายใต้เงื่อนไขจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการใน
ประเทศไทย โดยสามารถแจ้งประกันอุบัติเหตุได้เครื่องละ 1 ครั้งต่อปี  
 

13. การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ 
     ผู้ให้เช่าจะต้องจัดการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามสัญญานี้ที่ ผู้ให้เช่าได้รับ
จากผู้เช่า ซึ่งรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ ผู้เช่าได้จัดทำขึ้นเนื่องจากการดำเนินงานนี้อย่างเป็นความลับ และ/
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หรือความลับทางการค้าของผู้เช่า และผู้ให้เช่าต้องหามาตรการในการจัดเก็บข้อมูลท่ีเป็นความลับให้มิดชิด 
ท้ังนี้ ผู้ให้เช่าจะต้องลงนามใน “สัญญาไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับ” พร้อมสัญญาเช่า  

 

14. เง่ือนไขอื่น ๆ  
14.1 สพร. ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะยกเลิกการดำเนินการเช่าโดยไม่พิจารณาเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพื่อ

ประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ 
14.2 สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการจัดทำสัญญาเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น 
14.3 ผู้เสนอราคา ซึ่ง สพร. ได้คัดเลือกไว้แล้ว ไม่มาทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในกำหนดเวลา โดยไม่มี

เหตุอันสมควร สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่าผู้เสนอราคานั้น เป็นผู้ท้ิงงานและจะแจ้งเวียนให้ส่วน
ราชการต่าง ๆ ทราบต่อไป 

14.4 สพร. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของ
สำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

14.5 ผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกให้ไปทำสัญญาจะต้องวางหลักประกันสัญญาจำนวนร้อยละ 5 ของ
มูลค่าสัญญา  

14.6 (กรณีการจ้าง) ผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกจะต้องไม่เอางานท้ังหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญา
นี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก สพร. แล้ว 

14.7 ข้อมูลและเอกสารใด ๆ ที่ผู้ให้เช่าได้รับทราบหรือได้รับจาก สพร . หรือลูกค้าของ สพร. รวมท้ัง
ผลงานท่ีส่งมอบ ผู้ให้เช่าจะต้องถือเป็นความลับ ไม่นำไปเผยแพร่ให้บุคคลใดทราบเป็นอันขาด เว้น
แต่จะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เช่า 

14.8 สพร. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจ่ายเงินทันที และ/หรือเรียกเงินคืน หากผู้ให้เช่าไม่สามารถส่ง
มอบงานได้ตามข้อกำหนดและเงื ่อนไขการเช่า (TOR) ข้อหนึ่งข้อใดก็ดี เว้นแต่การที่ผู้ให้เช่าไม่
สามารถส่งมอบงานได้ดังกล่าวเป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัย ความผิดของ สพร . หรือมิได้เกิดจาก
ความผิดของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 

 

15. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ส่วนบริหารโครงการ และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
 

16. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เลขท่ี 108 ช้ัน 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 

ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2612-6000 
โทรสาร 0-2612-6012 E-mail: cmp_division@dga.or.th Website: www.dga.or.th 


