
ประกาศสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
เรื่อง ประกวดราคาจางงานจางเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ เครอืรัฐออสเตรเลยีสำหรับหลักสูตร 

นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส รุนที่ ๑๐ (e-GEP#10) และรุนที่ ๑๑ (e-GEP#11)  
ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)  

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

     สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางงานจาง
เหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ เครือรัฐออสเตรเลียสำหรับหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส รุนที่ 
๑๐ (e-GEP#10) และรุนที่ ๑๑ (e-GEP#11) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) ดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานจางในการประกวดราคาครั้งน้ีเปนเงินทั้งสิ้น 
๔,๙๔๓,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่ลานเกาแสนสี่หมื่นสามพันสี่รอยบาทถวน) 

ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราวเน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

           ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 

         ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอราคารายอ่ืนที่เขาย่ืนขอเสนอใหแกสำนักงาน

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี 

        ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผู
ย่ืนขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

๑๐. ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๑๑. ผูเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพและมีประสบการณในงานจางพัสดุตามที่ระบุไวน้ี โดย
ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตางประเทศจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทยมาแลวไมต่ำกวา ๕ ป 
ตาม TOR ขอ ๓.๑๑ 



หนา ๒ จาก ๒ 

๑๒. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล ที่มีผลงานในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานตางประเทศให
ผูบริหารระดับสูงขององคกร ในวงเงินไมนอยกวา ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานสี่แสนบาทถวน) โดยตองเปน
ผลงานสัญญาเดียวยอนหลังไมเกิน ๕ ป นับจากวันที่งานแลวเสร็จจนถึงวันที่ย่ืนเอกสาร ซึ่งเปนผลงานที่เปน
คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงาน
อ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่ สพร. 
เช่ือถือ โดยจะตองแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาสัญญา พรอมรับรองสำเนาถูกตองมาพรอมกัน
ในวันย่ืนขอเสนอโครงการ ตาม TOR ขอ ๓.๑๒           

  ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

  ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสต้ังแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

  ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.dga.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถาม
ทางโทรศพัทหมายเลข ๐๘ ๐๐๔๕ ๓๑๗๒ ในวันและเวลาราชการ 

 ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ผานทางอีเมล cmp_division@dga.or.th หรือชองทางตามที่
กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) จะช้ีแจง
รายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.dga.or.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

ประกาศ ณ วันที่        มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(นายสุพจน เธียรวุฒิ) 
ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสาร
สวนที่ ๒) ในระบบ e-GP ไดต้ังแตวันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

๑๗
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เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
เลขที่ DGA/65/0183 

งานจางเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ เครือรัฐออสเตรเลียสำหรบัหลักสูตรนักบริหารรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส รุนที่ ๑๐ (e-GEP#10) และรุนที่ ๑๑ (e-GEP#11) ของสำนักงานพฒันารัฐบาลดิจิทัล 

(องคการมหาชน) (สพร.) ตามประกาศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องคการมหาชน) 
ลงวันที่          มิถุนายน ๒๕๖๕ 

----------------------------------- 
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา "สำนักงาน" มีความ

ประสงคจะ ประกวดราคาจางงานจางเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ เครือรัฐออสเตรเลียสำหรับหลักสูตร
นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส รุนที่ ๑๐ (e-GEP#10) และรุนที่ ๑๑ (e-GEP#11) ของสำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนำและ
ขอกำหนดดังตอไปน้ี 

   ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
๑.๑  รายละเอียดและขอบเขตของงาน 
๑.๒  แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
๑.๓     สัญญาจางทั่วไป 

         ๑.๔  แบบหนังสือค้ำประกัน 
(๑)   หลักประกันสัญญา 

๑.๕     บทนิยาม 
(๑)   ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน 
(๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

๑.๖  แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
             (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

(๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
๑.๗   แผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

   ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 
๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

             ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 
๒.๓  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
๒.๔  ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงาน

ของรัฐไวช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

๒.๕  ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผู
ทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปน
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 

  ๒.๖  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๑๗
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๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
   ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืนที่เขาย่ืนขอเสนอใหแก

สำนักงาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี 

  ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูย่ืนขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

๒.๑๐  ผูย่ืนขอเสนอที่ย่ืนขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
กรณีที่ขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหน่ึงเปนผูเขารวมคาหลัก 

ขอตกลงฯจะตองมีการกำหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญา
ของผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 

กรณีที่ขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหน่ึงเปนผูเขารวมคาหลัก
กิจการรวมคาน้ันตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ย่ืนขอเสนอ 

 สำหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกำหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก 
ผูเขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขที่กำหนดไวในเอกสารเชิญชวน 

๒.๑๑  ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๒.๑๒   ผูเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพและมีประสบการณในงานจางพัสดุตามที่ระบุไว
น้ี โดยไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตางประเทศจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทยมาแลวไมต่ำกวา 
๕ ป ตาม TOR ขอ ๓.๑๑ 

   ๒.๑๓  ผู เสนอราคาตองเปนนิติบุคคล ที่มีผลงานในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
ตางประเทศใหผูบริหารระดับสูงขององคกร ในวงเงินไมนอยกวา ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานสี่แสนบาทถวน) 
โดยตองเปนผลงานสัญญาเดียวยอนหลังไมเกิน ๕ ป นับจากวันที่งานแลวเสร็จจนถึงวันที่ย่ืนเอกสาร ซึ่งเปน
ผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถิ่น หนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
เอกชนที่ สพร. เช่ือถือ โดยจะตองแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาสัญญา พรอมรับรองสำเนา
ถูกตองมาพรอมกันในวันย่ืนขอเสนอโครงการ ตาม TOR ขอ ๓.๑๒ 

๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 
๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(๑)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนนิติบุคคล 
    (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหย่ืนสำเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง 
(ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผู
ถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง 

(๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ให
ย่ืนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูน้ัน สำเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตร 
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ประจำตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอม
ทั้งรับรองสำเนาถกูตอง 

(๓)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนผูย่ืนขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืน
สำเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 

  (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
(๔.๑)   สำเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี) 
(๔.๒)   สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ.๒๐) (ถาม)ี 

             (๔.๓)   สำเนาหนาสมุดบัญชีธนาคาร (ธนาคารกรุงไทยไมเสียคาธรรมเนียม
การโอน หากเปนธนาคารอ่ืนจะเสียคาธรรมเนียมการโอน) (ถามี) 

(๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 

ทั้งน้ี เมื่อผูย่ืนขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 
๑ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบ
ในขอ ๑.๖ (๑) ใหโดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
       (๑)    ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอ่ืนกระทำการแทนใหแนบ

หนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบ
อำนาจ ทั้งน้ี หากผูรับมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทาน้ัน 

(๒)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
(๒.๑)   ผูเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพและมีประสบการณในงานจาง

พัสดุตามที่ระบุไวน้ี โดยไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตางประเทศจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
มาแลวไมต่ำกวา ๕ ป ตาม TOR ขอ ๓.๑๑ 

(๒.๒) ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล ที่มีผลงานในการจัดกิจกรรมศึกษาดู
งานตางประเทศใหผูบริหารระดับสูงขององคกร ในวงเงินไมนอยกวา ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองลานสี่แสน
บาทถวน) โดยตองเปนผลงานสัญญาเดียวยอนหลังไมเกิน ๕ ป นับจากวันที่งานแลวเสร็จจนถึงวันที่ย่ืนเอกสาร 
ซึ่งเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิ่น หนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานเอกชนที่ สพร. เช่ือถือ โดยจะตองแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาสัญญา พรอมรับรอง
สำเนาถูกตองมาพรอมกันในวันย่ืนขอเสนอโครงการ ตาม TOR ขอ ๓.๑๒      

      (๒.๓) ใบเสนอราคาจะตองแสดงราคารวมทั้งงาน และราคาตอคนสำหรับผู
เดินทางทั้ง ๔ ประเภท ตาม TOR ขอ ๔.๕ 

(๒.๔) ผู เสนอราคาจะตองจัดทำขอบเขตการดำเนินงานเปนตาราง
เปรียบเทียบคุณสมบัติตามรูปแบบ ตาม TOR ขอ ๔.๖ โดยจัดทำต้ังแตขอ ๑ - ๑๕ 

(๒.๕) ผูเสนอราคาตองจัดทำขอเสนอเก่ียวกับงานจางตามรายละเอียด
ขอบเขตของงานที่กำหนดในขอ ๕ 
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             (๓)    สำเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) (ถามี) 

           (๔)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 

ทั้งน้ี เมื่อผูย่ืนขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 
๒ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบ
ในขอ ๑.๖ (๒) ใหโดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

๔.    การเสนอราคา 
๔.๑     ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดย
ไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไวทายใบเสนอ
ราคาใหถูกตอง ทั้งน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไม
ตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจาย
อ่ืนๆ ทั้งปวงไวแลว 

ราคาที่เสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน ต้ังแตวันเสนอราคา
โดยภายในกำหนดยืนราคา ผูย่ืนขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

๔.๓  ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๙๐ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก สำนักงาน ใหเริ่มทำงาน 

  ๔.๔  กอนเสนอราคา ผูย่ืนขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ 
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตาม
เง่ือนไข ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 

๔.๕     ผูย่ืนขอเสนอจะตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการ
เสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

        เมื่อพนกำหนดเวลาย่ืนขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการย่ืนขอเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

๔.๖     ผู ย่ืนขอเสนอตองจัดทำเอกสารสำหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย่ืนขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบ
ความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล 
(Upload) เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแกสำนักงานผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดำเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอแตละรายวา เปนผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอ
รายอ่ืนตามขอ ๑.๕ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูย่ืนขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับ 
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ผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันน้ันออกจากการเปนผู
ย่ืนขอเสนอ 

หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูย่ืนขอเสนอรายใดกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทำอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูย่ืนขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ และสำนักงานจะพิจารณา
ลงโทษผูย่ืนขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตสำนักงานจะพิจารณาเห็นวาผูย่ืนขอเสนอรายน้ันมิใชเปนผู
ริเริ่มใหมีการกระทำดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของสำนักงาน 

๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑)  ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(๒)  ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) 

รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
(๓)  ผูย่ืนขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน 

เวลา ที่กำหนด 
(๔)  ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
(๕)  ผูย่ืนขอเสนอตองศึกษาและทำความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
๔.๙  ผูยื่นขอเสนอที่ เปนผูชนะการเสนอราคาตองจัดทำแผนการใชพัสดุที่ผลิต

ภายในประเทศโดยย่ืนใหหนวยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
   ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

๕.๑  ในการพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี สำนักงาน
จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคาประกอบเกณฑอ่ืน 

๕.๒  ในการพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ สวนราชการจะใชหลักเกณฑราคา
ประกอบเกณฑอ่ืน (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังน้ี 

๕.๒.๑  รายการพิจารณา คือ งานจางเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ เครือรัฐ
ออสเตรเลียสำหรับหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส รุนที่ ๑๐ (e-GEP#10) และรุนที่ ๑๑ (e-
GEP#11) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)  

  (๑)   ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ ๓๐ 
      (๒)   ขอเสนอดานเทคนิคหรือขอเสนอ่ืนๆ กำหนดน้ำหนักเทากับรอยละ 

๗๐ 
๕.๒.๒   เกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ ตาม TOR ขอ ๖ และมีหลักเกณฑ

ในการพิจารณาขอเสนอตามเอกสารแนบ ๑ ในรายละเอียดขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) 
   ๕.๓      หากผูย่ืนขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการ

ย่ืนขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน เวนแต ผูย่ืนขอเสนอ
รายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขที่สำนักงานกำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
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ในสวนที่มิใชสาระสำคัญและความแตกตางน้ันไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน 
หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน 

๕.๔     สำนักงานสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน 
ในกรณีดังตอไปน้ี 

  (๑)    ไมปรากฏช่ือผูยื่นขอเสนอรายน้ันในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของสำนักงาน 

           (๒)    ไมกรอกช่ือผูย่ืนขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส 

(๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขที่กำหนดในเอกสารเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอ
รายอ่ืน 

 ๕ .๕      ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือสำนักงาน มีสิทธิใหผู ย่ืนขอเสนอช้ีแจง
ขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได สำนักงานมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทำสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาว
ไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

๕.๖     สำนักงานทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือ
ประโยชนของทางราชการเปนสำคัญ และใหถือวาการตัดสินของสำนักงานเปนเด็ดขาด ผูย่ืนขอเสนอจะ
เรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งสำนักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูย่ืนขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม 
หากมีเหตุที่เช่ือถือไดวาการย่ืนขอเสนอกระทำการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาย่ืนขอเสนอแทน เปนตน 

ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไม
อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสหรือสำนักงาน จะใหผูย่ืนขอเสนอน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทำใหเช่ือไดวา ผูย่ืนขอเสนอ
สามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคำช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได 
สำนักงาน มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน ทั้งน้ี ผูย่ืนขอเสนอดังกลาวไมมี
สิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากสำนักงาน 

๕.๗     กอนลงนามในสัญญาสำนักงาน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทำที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืน
ใดในการเสนอราคา 

ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหน่ึง ผูเขารวมคาทุกราย
จะตองเปนผูประกอบการที่เปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย 
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๖.     การทำสัญญาจาง 
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทำสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 

๑.๓ หรือทำขอตกลงเปนหนังสือกับสำนักงาน ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจำนวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ให
สำนักงานยึดถือไวในขณะทำสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี 

๖.๑     เงินสด 
๖.๒  เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายใหแกสำนักงาน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา 

หรือกอนหนาน้ัน ไมเกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ 
๖.๓  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดัง

ระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
      ๖.๔  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต

ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยาง
หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 

๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของงานจางซึ่งสำนักงาน ไดรับ

มอบไวแลว 
   ๗.    คาจางและการจายเงิน 

สำนักงานจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจายทั้งปวง
แลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกำหนดการจายเงินเปน จำนวน ๒ งวด ดังน้ี 

    งวดที่ ๑ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๗๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
รายละเอียดการสงมอบงานตาม TOR ขอ ๙ และเง่ือนไขการชำระเงินและการจายเงิน ตาม TOR ขอ ๑๑ ให
แลวเสร็จภายใน ๒๐ วัน 

งวดสุดทาย เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ และ
สำนักงาน ไดตรวจรับมอบงานจาง 

   ๘.    อัตราคาปรบั 
คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี หรือขอตกลง

จางเปนหนังสือจะกำหนด ดังน้ี 
๘.๑     กรณีที่ผูรับจางนำงานที่รับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทำอีกทอดหน่ึงโดยไมไดรับ

อนุญาตจากสำนักงาน จะกำหนดคาปรับสำหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจำนวนรอยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของ
งานจางชวงน้ัน 

                ๘.๒     กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกำหนดคาปรับ
เปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคาคาจาง 
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๙.    การรบัประกันความชำรุดบกพรอง 
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทำขอตกลงเปนหนังสือ หรือทำสัญญาจาง 

ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา - นับถัดจากวันที่สำนักงานไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชำรุดบกพรอง 

๑๐.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอ่ืน ๆ 
     ๑๐.๑   เงินคาจางสำหรับงานจางครั้งน้ี ไดมาจาก- 

การลงนามในสัญญาจะกระทำไดตอเมื่อ สำนักงานไดรับอนุมัติเงินคาจางจาก- 
แลวเทาน้ัน 

๑๐.๒   เมื่อสำนักงานไดคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
ตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนำสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของน้ันตองนำเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

               (๑)    แจงการสั่งหรือนำสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

              (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของน้ัน โดย
เรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

        (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 

๑๐.๓   ผูย่ืนขอเสนอซึ่งสำนักงานไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญา หรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไวในขอ ๗ สำนักงานจะริบหลักประกันการย่ืนขอเสนอ หรือเรียกรองจากผู
ออกหนังสือค้ำประกันการย่ืนขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

        ๑๐.๔   สำนักงานสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี มีความขัดหรือ
แยงกัน ผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน คำวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืน
ขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 

๑๐.๖   สำนักงาน อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปน้ีได โดยที่ผูย่ืนขอเสนอ
จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากสำนักงานไมได 

(๑)    ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอที่จะทำการจัดจางครั้งน้ีตอไป 

(๒)    มีการกระทำที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปน 



หนา ๙ จาก ๙ 

ธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืน
ใดในการเสนอราคา 

(๓)    การทำการจัดจางครั้งน้ีตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสำนักงาน 
หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

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

   ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบยีบ 
ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกำหนดไวโดยเครงครัด 
๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

สำนักงาน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

ทั้งน้ี หากผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กำหนดจะถูกระงับการย่ืน
ขอเสนอหรือทำสัญญากับสำนักงาน ไวช่ัวคราว 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องคการมหาชน) 
  มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๗




































































