
___________________________________________________________________________________________________________ 
ลงนามผู้จัดทำ 
 

ตำแหน่ง ชื่อ และนามสกลุ ลายเซ็น วันที ่ คร้ังท่ี 
ประธานกรรมการ นางศุภวรรณ ธาราโภคากุล ศุภวรรณ ธาราโภคากุล 06 มิ.ย. 65 1 
กรรมการ นางสาวออมฤทัย  ใจใหญ่ ออมฤทัย  ใจใหญ่ 06 มิ.ย. 65 1 
กรรมการ นางสาวทัชวรรณ  โอภาสขจรเดช ทัชวรรณ  โอภาสขจรเดช 06 มิ.ย. 65 1 

หน้าที่ 1 ของ 15 
 

 
 

รายละเอียดขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) 
งานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ เครือรัฐออสเตรเลีย 

สำหรับหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที ่2 (DTP#2) 
และรุ่นที่ 3 (DTP#3) 

ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เป็นหน่วยงานกลางของระบบ

รัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ในการให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและ
หน่วยงานอ่ืนเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให้มี
ทักษะความเชี่ยวชาญด้านระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องส่งเสริม
ให้หน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และสร้างการมีส่วน
ร่วมให้กับประชาชน 

 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามภารกิจของ สพร. ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาประยุกต์ใช้งานในภาครัฐ และสามารถนำมาใช้เพ่ือการพัฒนาการทำงานอย่างบูรณาการ และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนการบริหารงานราชการที่เกี่ยวข้อง สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล
ภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ซึ่งมีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรหน่วยงาน
ภาครัฐภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) จึงจัดให้มีโครงการ
อบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 2 (DTP#2) และรุ่นที่ 3 (DTP#3) 
ขึ้น โดยในการจัดโครงการอบรมหลักสูตรฯ นี้ ได้กำหนดให้มีการนำคณะผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมเดินทางไป
ศึกษาดูงานเครือรัฐออสเตรเลีย จำนวน 7 วัน 5 คืน ระหว่างวันที่ 4 – 10 กันยายน 2565  หรือตามที่ผู้ว่าจ้าง
ขอให้มกีารเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ สพร. ตามท่ีกำหนด 

 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือให้ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐได้เปิดวิสัยทัศน์และเรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของโลก 

2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐได้รับความรู้จากหน่วยงานในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จในการ
ดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล สามารถนำความรู้และแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบาย กล
ยุทธ์และแผนงานในการยกระดับหน่วยงานสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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2.3 เพ่ือให้เกิดการประสานสัมพันธ์ที่ดี และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ
ให้เกิดการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อองคก์ร สังคม และประเทศชาติ 

 
3. คุณสมบัติผูเ้สนอราคา  

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตาม

ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอ ณ วันประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอ
ราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.10 ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กำหนด   

3.11 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพและมีประสบการณ์ในงานจ้างพัสดุตามที่ระบุไว้นี้  โดยได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเทีย่วต่างประเทศจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ป ี 

3.12 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ที่มีผลงานในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศให้ผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กร ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยต้องเป็น
ผลงานสัญญาเดียวย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่งานแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นเอกสาร ซึ่งเป็นผลงาน
ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่ วน
ท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่ สพร. เชื่อถือ โดยจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาสัญญา พร้อม
รบัรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกันในวันยื่นข้อเสนอโครงการ 
 

4. การเสนอราคา 
4.1 ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารนี้   
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4.2 ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วย
แล้ว  

4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาตามวัน-เวลา ที่กำหนด 
4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ยืนยันราคาสุดท้ายโดยภายใน

กำหนดยืนราคา ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา กรณีท่ี สพร. จำเป็นต้องขอให้ผู้เสนอราคาขยาย
ระยะเวลาการยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องทำการขยายกำหนดยืนราคาให้ สพร. ตามความประสงค์ 

4.5 ใบเสนอราคาจะตอ้งแสดงราคารวมทั้งงาน และราคาต่อคนสำหรับผู้เดินทางทัง้ 4 ประเภท ได้แก่ 
(ก) ประเภทเดินทางโดยบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดและพักห้องคู่ 
(ข) ประเภทเดินทางโดยบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดและพักห้องเดี่ยว 
(ค) ประเภทเดินทางโดยบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจและพักห้องคู่ 
(ง) ประเภทเดินทางโดยบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจและพักห้องเดี่ยว  

รวมถึงต้องแสดงราคาต่อหน่วย (Unit cost) ตามรายการค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ประกอบด้วย 
1) ค่าบัตรโดยสารเครือ่งบินไป-กลับ (ชั้นธุรกิจ/ ชั้นประหยัด)
2) ค่าท่ีพัก (ห้องพักเดี่ยว/ ห้องพักคู่)
3) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
4) ค่ายานพาหนะ (พร้อมประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ)
5) ค่าดำเนินการ (รวมค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตลอดการเดินทาง)

ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาใบเสนอราคาที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ 

4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำขอบเขตการดำเนินงานเป็นตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติตามรูปแบบดังนี้ 

ขอบเขตการดำเนินงานที่
สำนักงานฯ กำหนด 

ขอบเขตการดำเนินงานที่
บริษทัเสนอ 

เปรียบเทียบขอบเขต
การดำเนินงาน 

เอกสารอ้างอิง 

คำอธิบาย 
ใหค้ัดลอกขอบเขตการ
ดำเนินงานที่ สำนักงานฯ 
กำหนด และ/หรือ เพ่ิมเติม 
ในส่วนที่ผู้เสนอราคาสามารถ
จัดหาได้ 

คำอธิบาย 
ให้ระบุขอบเขตการดำเนินงาน
ทีผู่้เสนอราคา เสนอ 

คำอธิบาย 
ให้ระบุจุดที่ดีกว่า
ขอบเขตการ
ดำเนินงานที่กำหนด 

คำอธิบาย 
ให้ระบุ
เอกสารอ้างอิงของ
ขอบเขตการ
ดำเนินงานที่เสนอ 
(ถ้ามี) 

5. การจัดทำข้อเสนอ
       ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นบัญชีเอกสารในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e-GP) ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐาน
แสดงตัวตนในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) โดยจำแนกเอกสารที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้  
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 5.1 เอกสารแสดงคุณสมบัติทั่วไปของผู้เสนอราคา ตามคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในข้อ 3. 
5.1.1 หลักฐานนิติบุคคล 

             (ก) กรณีเปนหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือ รับรอง
การจดทะเบียนซึ่งนายทะเบียนออกใหพรอมบัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมพรอมลง นาม
รับรองสําเนาถูกตอง 

             (ข) กรณีเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง การ
จดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งนายทะเบียนออกให พรอมหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมี
อํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง   

     5.1.2 สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภพ.20) หรือ ภพ.01 หรือ ภพ.09 ของกรม
สรรพากร โดยไดรับการรับรองความถูกตองของเอกสารจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลของผูประสงค
จะเสนอราคา 

     5.1.3  เอกสารหลักฐานอื่น ๆ แสดงถึงความมีคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอตามที่กําหนด
ในขอ 3 และเอกสารอื่น ๆ ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e–bidding) 

     5.1.4  หนังสือมอบอํานาจใหกระทําการแทนในการเสนอราคาหรือยื่นเอกสารเสนอ 
ราคาในกรณีที่ผูมีอํานาจไมสามารถทาํการยื่นเอกสารดวยตนเอง พรอมสาํเนาบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นใดที่ 
มีรูปซึ่งออกใหโดยทางราชการและยังไมหมดอายุของทั้งผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 

     5.1.5 หลักฐานที่แสดงถึงอาชีพและมีประสบการณในงานจางพัสดุตามที่ระบุไวนี้ ตาม
ขอ 3.11 และประสบการณในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานตางประเทศใหผูบริหารระดับสูงขององคกรตาม ขอ 
3.12 รวมถึงหลักฐานที่แสดงถึงความมีอยูจริงของสถานประกอบการ ความนาเชื่อถือ และยังคง ประกอบการ
จริงในปจจุบันของผูเสนอราคา เชน มีการแสดงแผนที่ พรอมรูปภาพสถานประกอบ ที่ตั้ง สาํนักงาน  

5.2  ขอเสนอเกี่ยวกับงานจางตามขอบเขตการดําเนินงาน  โดยผูเสนอราคาตองจัดทํา 
เอกสารขอเสนอซึ่งมีรายละเอียดตอไปนี้

1) ชื่อสายการบินและรายละเอียดเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับ (รายละเอียดตามข้อ
7.2.1-7.2.2) 

2) รถปรับอากาศที่ ใช้ ในการเดินทางในต่ างประเทศ  พร้อมภาพประกอบ
(รายละเอียดตามข้อ 7.2.3) 

3) รายชื่อที่พักตลอดการเดินทาง และสถานที่ตั้ง พร้อมภาพประกอบ (รายละเอียด
ตามข้อ 7.3) 

4) ชื่อร้านอาหารและเมนูอาหารแต่ละมื้อ พร้อมภาพประกอบ (รายละเอียดตามข้อ
7.4) 

5) ข้อมูลเจ้าหน้าทีส่นับสนุนการศึกษาดูงานแต่ละคน (รายละเอียดตามข้อ 7.5)
6) แผนความคุ้มครองของประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (รายละเอียดตามข้อ

7.7) 
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7) โปรแกรมการเดินทางศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในยุค
ดิจิทัลของประชาชนชาวออสเตรเลีย  (รายละเอียดตามข้อ 7.14) 

5.3 ข้อเสนอด้านราคา 
            ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP ของกรมบัญชีกลาง 

ตามแบบและเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดของใบเสนอ
ราคาตามข้อ 4. 

6. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
        การจ้างโครงการจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ เครือรัฐออสเตรเลีย สำหรับหลักสูตรการ

สร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 2 (DTP#2) และรุ่นที่ 3 (DTP#3) ของสำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เป็นงานบริการที่ต้องดำเนินการหลายขั้นตอนต้ังแต่การจัดหา
บัตรโดยสารเครื่องบิน การจัดหาที่พัก การจัดหารถปรับอากาศ และ/หรือยานพาหนะอ่ืนใด การจัดเตรียม
อาหารและเครื่องดื่ม การประกันการเดินทาง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการศึกษาดูงาน ซึ่งจะต้องดำเนินการตั้งแต่
เริ่มต้นการเดินทางจนสิ้นสุดการเดินทาง จําเป็นต้องคัดเลือกพัสดุ มีคุณภาพดีตามความต้องการใช้งานของ
หน่วยงานของรัฐนั้น และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด สพร. จะคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา
ประกอบเกณฑ์อ่ืนตามความในมาตรา 65 วรรคหนึ่ง ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพและ
คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 65 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 83 (2) โดยมีสัดส่วนน้ำหนักระหว่างเกณฑ์ด้านราคาเท่ากับร้อยละ 
30 และเกณฑ์อ่ืนเท่ากับร้อยละ 70  โดยคณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอราคาในระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วตามลำดับ ดังนี้ 

6.1  ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้ว
พิจารณาคัดเลือกรายที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ครบถ้วนถูกต้องและ
พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคต่อไป สำหรับรายที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีคุณสมบัติ หรือยื่นเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ไม่ครบถ้วนถูกต้อง คณะกรรมการฯ จะไม่ทำการประเมินตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 

6.2 พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้เสนอราคาทุกราย หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติ
ไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่
เป็นข้อเสนอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ สพร. เท่านั้น ทัง้นี้ 
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายที่มีคุณสมบัติและยื่นเอกสาร
ครบถว้นถูกต้องตามข้อ 3 โดยมีหัวข้อในการให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิค ดังนี้ 

(1) คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้เสนอราคา 30  คะแนน 
(2) คุณภาพของสินค้า/บริการที่เสนอตามขอบเขตการดำเนินงาน 70  คะแนน 
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รวม 100 คะแนน โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะพิจารณาให้คะแนนตามหัวย่อยแต่ละ
หัวขอ้ตามเอกสารแนบ 1  
          6.3 ข้อเสนอด้านราคาจะได้น้ำหนักในการให้คะแนนตามตามช่วงความต่างของผู้ยื่นข้อเสนอ 
โดยระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Electronic Government Procurement : e-GP) กรมบัญชีกลาง จะ
พิจารณาให้คะแนนในระบบ พร้อมทั้งรวมคะแนนด้านเกณฑ์อ่ืน หลังจากนั้นระบบ e-GP จะจัดเรียงผลการ
ตามน้ำหนักการให้คะแนนไว้ 3 ลำดับ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดจะได้รับการคัดเลือก และ
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาความเหมาะสมของราคาและเจรจาต่อรองราคาตามที่เห็นสมควรเพ่ือประโยชน์
ของ สพร. ต่อไป 

 ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาตัดสินจากค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดของงาน ตามจำนวนผู้เดินทางแต่ละ
ประเภททีร่ะบุในรายละเอียดขอบเขตการดำเนินงานข้อ 7 

      6.4 กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ไปทำสัญญาภายในวันเวลาที่กำหนด สพร. จะพิจารณา เรียก
รายลำดับถัดไปเพ่ือเจรจาต่อรองและทำสัญญาต่อไป หรืออาจพิจารณายกเลิกการประกาศเชิญชวน เพ่ือ
ดำเนินการใหม่ตามวิธีหรือขัน้ตอนตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 
7. รายละเอยีดขอบเขตการดำเนินงาน 

ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการ ประสานงาน และอำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษาดูงาน  
ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน ตามร่างกำหนดการเดินทางตามเอกสารแนบ 2 หรือตามที่ผู้
ว่าจ้างขอให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้แก่คณะผู้เดินทางไปศึกษาดูงาน ประกอบด้วย ผู้บริหารที่เข้าร่วมโครงการฯ 
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 
2 (DTP#2) และรุ่นที่ 3 (DTP#3) เดินทางระหว่างวันที ่4 – 10 กันยายน 2565 จำนวน 38 คน โดยแบ่งเป็น  

(ก) ประเภทเดินทางโดยบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดและพักห้องคู ่จำนวน 22 คน 
(ข) ประเภทเดินทางโดยบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดและพักห้องเดี่ยว จำนวน 5 คน 
(ค) ประเภทเดินทางโดยบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจและพักห้องคู ่จำนวน 0 คน 
(ง) ประเภทเดินทางโดยบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจและพักห้องเด่ียว จำนวน 11 คน 
โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

(1) ผู้รับจ้างจะต้องเสนอราคาเป็นค่าใช้จ่ายต่อคนสำหรับการเดินทางแต่ละประเภท และราคา
ค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมดของผู้เดินทางทุกประเภทรวมกัน รายละเอียดตามข้อ 4.5 

(2) จำนวนผู้เดินทางไปศึกษาดูงานข้างต้นเป็นการประมาณการไว้เท่านั้น ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการ
เพ่ิม-ลดจำนวนผู้เดินทางในแตล่ะประเภท แตร่วมกันแล้วไมน่้อยกว่า 25 คน   

(3) ผู้ว่าจ้างจะแจ้งจำนวนและรายชื่อคณะผู้เดินทางศึกษาดูงาน ประเภทของบัตรโดยสารเครื่องบิน 
และประเภทห้องพัก ให้แกผู่้รับจ้างทราบก่อนการทำสัญญาอย่างน้อย 7 วัน และจะชำระค่าใช้จ่ายตามจำนวน
ผู้เดินทาง ประเภทของบัตรโดยสารเครื่องบิน และประเภทห้องพักที่เกิดขึน้จริงตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงกันไว้  

(4) ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมจีำนวนผู้เดนิทางไปศึกษาดูงานไม่ถึง 25 คน  
(5) ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทาง และอยู่ในกรอบค่าใช้จ่ายที่ตก

ลงกัน โดยจะแจง้ให้ผู้รับจา้งทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน 
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ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานฯ ของคณะผู้เดินทางไป
ศึกษาดูงานฯ ตลอดรายการ โดยมีรายละเอียดของเขตการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 

 
7.1 แผนการเดินทาง 

      ผู้รับจ้างต้องจัดส่งข้อมูล ได้แก่ สายการบิน เที่ยวบิน ที่พัก เมนูอาหาร ของที่ระลึกประกอบ
การศึกษาดูงาน และการจัดโปรแกรมการเดินทางศึกษาดูงานตามวัน เวลา และสถานที่ดูงาน ตามที่ผู้ว่าจ้าง
กำหนด และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 15 วันก่อนวันเดินทาง 

7.2 บัตรโดยสารเครื่องบิน รถปรับอากาศ และ/หรือยานพาหนะอ่ืนใด 
7.2.1 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งหลักฐานการจองบัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับการเดินทางไป-กลับ 

การศึกษาดูงาน ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ตามวัน และเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด หรือตามที่ผู้ว่าจ้างขอให้มีการ
เปลี่ยนแปลง โดยต้องใช้สายการบินไทยหรือสายการบินในเครือสตาร์อัลไลแอนซ์ (Star Alliance) และเป็น
การเดินทางแบบบินตรงโดยไม่มีจุดแวะพักทั้งขาไปและขากลับ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ 
ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรโดยสารฯ ค่าน้ำมัน และภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ทั้งนี้ 
หากผู้รับจ้างไม่สามารถจองบัตรโดยสารเครื่องบินได้ในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ว่าจ้างสามารถเปลี่ยนแปลง
กำหนดการเดินทางไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิม่เติมอีก 
 กรณีที่มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานไม่สามารถเดินทางไปหรือกลับพร้อมคณะ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา
ตั๋วโดยสารแบบเดี่ยวให้ โดยหากการปรับเปลี่ยนตั๋วโดยสารดังกล่าวส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของผู้
รับจ้างเพ่ิมขึ้นจากราคาที่เสนอ ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เกิดขึ้น หากปรับเปลี่ยนดังกล่าวส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของผู้รับจ้างลดลง ผู้รับจ้างต้องคนืเงินจำนวนที่ลดลงดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง 

7.2.2 ผู้รับจ้างจะต้องจดัหาบัตรโดยสารเครื่องบินโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) บัตรโดยสารเครื่องบินทีส่ามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง หรือ ชื่อผู้เดินทางได้ โดยไม่

มีค่าใช้จ่ายในกรณีที่ยังไม่ได้ออกบัตรโดยสารเครื่องบิน และจะต้องเป็นบัตรโดยสารที่สามารถเลือกที่นั่งได้ 
 2) ผู้เดินทางสามารถใช้คะแนนสะสมไมล์ของตนเองเพ่ืออัพเกรด (upgrade) ประเภทที่
นั่งได้ โดยผู้เดินทางเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายในการอัพเกรดประเภทที่นั่งของตนเอง 

7.2.3 ผู้รับจ้างต้องจัดหารถปรับอากาศ ทั้งนี้ ต้องเป็นพาหนะที่มีมาตรฐาน สภาพดี ผ่านการ
ตรวจเช็ค บำรุงรักษา ทดสอบระบบการขับเคลื่อน ระบบเบรก ระบบไฟฟ้า ไฟสัญญาณ อุปกรณ์ความ
ปลอดภัย ยาง และลมยาง ฯลฯ พร้อมพนักงานขบัรถที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ทีมี่
ความชำนาญเส้นทาง รวมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ ทั้งนี้ รถปรับอากาศจะต้องสามารถ
รองรับคณะผู้เดินทางไปศึกษาดูงานฯ ได้อย่างเพียงพอ เบาะที่นั่งจะต้องมีช่องสำหรับชาร์จไฟแบบ USB และ
ปรับเอนเบาะที่นั่งได้ เพ่ือความสะดวกสบายในการเดินทางรับ-ส่ง ตลอดการเดินทางศึกษาดูงานตามโปรแกรม
ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องแบ่งการศึกษาดูงานฯ ออกเป็นสองกลุ่มเพ่ือเดินทาง
ไปสถานที่ศึกษาดูงานสองแห่งในช่วงเวลาเดียวกัน ผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการการเดินทางรับ-ส่งผู้เดินทางไป
ยังสถานที่ศึกษาดูงานทั้งสองแห่งได้อย่างทันเวลาและครบถ้วนตามกำหนดการ  

ผู้รับจ้างจะต้องส่งภาพถ่ายที่แสดงสภาพของพาหนะ ที่ระบุจำนวนที่นั่งของพาหนะ และอายุการ
ใช้งานของพาหนะโดยประมาณ ให้ผู้ว่าจ้างรับทราบก่อนการเดินทาง ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างสามารถขอเปลี่ยนแปลงรถ
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ปรับอากาศได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างเสนอรูปภาพรถปรับอากาศมาแตกต่างจากสภาพรถปรับ
อากาศที่ใช้บริการจรงิในช่วงระหว่างที่มีการเดินทางศึกษาดูงานได้ 
  

7.3 ทีพั่ก 
7.3.1. ผู้รับจ้างต้องจัดหาที่พักให้กับคณะผู้เดินทางไปศึกษาดูงานฯ ตามประเภทห้องพักที่

กำหนดในข้อ 7 (3) ทั้งนี้ ที่พักต้องเป็นโรงแรมระดับไม่น้อยกว่า 4 ดาวขึ้นไป หรือเทียบเท่า โดยที่พักจะต้อง
ตั้งอยู่ในย่านเขตเมือง หรือย่านธุรกิจ หรือสะดวกต่อการเดินทางไปยังสถานที่ศึกษาดูงาน และใกล้กับระบบ
คมนาคมขนส่งสาธารณะ และให้ระบุทำเลที่ตั้งของโรงแรม และระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของเมือง ตลอดจน
บริเวณข้างเคียงโรงแรมที่พักโดยรอบ และผู้รับจ้างจะต้องแจ้งชื่อโรงแรม พร้อมสถานที่ตั้งของโรงแรมให้ผู้ว่า
จ้างรับทราบก่อนการเดินทาง  

7.3.2. ผู้รับจ้างต้องจัดหาที่ พัก โดยห้องพักแต่ละห้องจะต้องไม่มีกลิ่นบุหรี่ และมีบริการ
สัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) ในห้องพักให้แก่คณะผู้เดินทางไปศึกษาดูงานฯ ที่เข้าพักใน
แต่ละห้อง และจะต้องสามารถใช้งานได้ และต้องไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติมจากคณะผู้เดินทาง
ไปศึกษาดูงานฯ 
 

7.4 อาหาร และเครื่องดื่ม 
7.4.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาอาหาร เครื่องปรุงรส และเครื่องดื่มตลอดการเดินทางศึกษาดูงาน 

ทัง้นี้ การจัดอาหาร และเครื่องดื่ม ต้องมีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ โดยควรเป็นร้านอาหาร
ที่ได้รับการ Review ที่ดีจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น Trip Advisor หรือ YELP เป็นต้น พร้อมทั้งต้องมี
ความหลากหลายตามระยะเวลาการเดินทางศึกษาดูงาน ให้คำนึงถึงคุณภาพของอาหารเป็นสำคัญ และผู้รับ
จ้างต้องนำส่งชื่อร้านอาหาร พร้อมรายการอาหาร และเครื่องดื่ม พร้อมทั้งสามารถรองรับการปรับเปลี่ยนที่
อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางไปศึกษาดูงานตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 

7.4.2 ผู้รับจ้างต้องจัดหาน้ำดื่มแก่คณะผู้เดินทางไปศึกษาดูงานฯ จำนวน 2 ขวดต่อคนต่อวัน 
ตลอดการเดนิทางศึกษาดูงานฯ  

 
7.5 เจ้าหน้าทีส่นับสนุนการศึกษาดูงานฯ 

7.5.1 ผู้รับจา้งต้องจัดหาเจา้หน้าทีผู่้ประสานงานอย่างน้อย 1 คนสำหรับคณะผู้เดินทางศึกษาดู
งานที่มีจำนวนไม่เกิน 40 คน หรือ อย่างน้อย 2 คนสำหรับคณะผู้เดินทางศึกษาดูงานที่มีจำนวนเกินกว่า 40 
คน เพ่ือทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน รวบรวมและตรวจสอบเอกสาร และ/หรืออ่ืนๆ เพ่ือจัดทำเอกสาร
ประกอบการเดินทางของคณะผู้เดินทางไปศึกษาดูงานในช่วงก่อนการเดินทาง และร่วมเดินทางไปพร้อมกับ
คณะผู้เดินทางไปศึกษาดูงานฯ เพ่ือดูแลอำนวยความสะดวกแก่คณะผู้เดินทาง และประสานงานบุคคล/
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในระหว่างการศึกษาดูงานในต่างประเทศ โดยต้องเป็นผู้ที่ มีความชำนาญในการ
ประสานงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และสามารถเป็นตัวแทนผู้รับจ้างในการ
ตัดสินใจปรับเปลี่ยน เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีที่เกิดปัญหาต้องตัดสินใจระหว่างการศึกษาดูงานฯ 
และต้องเป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในช่วงก่อนการเดินทางภายในประเทศ
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และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานระหว่างการเดินทางในต่างประเทศอาจเป็นบุคคลเดียวกันหรอืคนละบุคคลกันก็ได้ 
โดยใหส้่งรายชื่อ รูปถา่ย ประวัติโดยสังเขปของเจ้าหน้าที่ผู้ประสานทั้งหมดให้ผู้ว่าจ้างรับทราบก่อนการเดินทาง 

 
7.5.2 ผู้รับจ้างต้องจัดหามัคคุเทศก์ท้องถิ่นประจำคณะผู้เดินทางไปศึกษาดูงานฯ อย่างน้อย 1 

คน โดยจะต้องเป็นมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญ สามารถนำเสนอรายละเอียดและ
ข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนสามารถอำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาที่เดินทางไปศึกษาดูงาน และให้ส่งรายชื่อ 
รปูถ่าย ประวัติโดยสังเขป ให้ผู้ว่าจ้างรับทราบก่อนการเดนิทาง 
 

7.6 ผู้รับจ้างต้องจัดหา SIM โทรศัพท์ที่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เพียงพอต่อการใช้งานให้กับคณะผู้เดินทางทุกคนตลอดระยะเวลาการศึกษาดงูานในต่างประเทศ 

7.7 การประกันภัยการเดินทาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
7.7.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำประกันอุบัติเหตุและสุขภาพให้แกค่ณะผู้เดินทางไปศึกษาดูงานทุกคน โดย

มีวงเงินประกันภัยอย่างน้อย 1,000,000 บาทต่อท่าน ซ่ึงจะต้องคลอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในระหว่าง
เดินทางต่างประเทศกรณีได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ รวมทั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา พร้อมบริการ
ช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายทางการแพทย์เพ่ือรักษาพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชม.ทั่วโลกหรือการเคลื่อนย้าย
กลับสู่ประเทศไทย รวมถึงค่ารักษาพยาบาลสืบเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทยแล้ว และมีความคุ้มครองกรณี
มีการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจนทำให้ผู้เอาประกันภัยไมส่ามารถ
เดินทางตามกำหนดการได ้

7.7.2 ในกรณีที่คณะผู้เดินทางไปศึกษาดูงานฯ เกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือบาดเจ็บในทุกกรณี ผู้รับ
จ้างต้องนำส่งโรงพยาบาล และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรบั-ส่ง  

7.7.3 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้ผู้ว่าจ้าง พร้อมหลักฐานการเงินค่าเบี้ยประกัน
ก่อนวันเดินทาง 

7.7.4 กรณีเกิดประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจราจล ภัยธรรมชาติ โรคระบาดในต่างประเทศ 
ผู้ว่าจ้างอาจมีคำสั่งให้ยกเลิกงานนี้บางส่วนหรือทั้งหมด หรือสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือตัดทอดงานจ้างนี้
บางส่วน เพ่ือความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางศึกษาดูงานฯ และประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ  

7.7.5 กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองของไทยหรือต่างประเทศปฏิเสธคณะผู้เดินทางศึกษาดูงานฯ ราย
ใดรายหนึ่งไม่ให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ผู้รับจ้างต้องให้ความอนุเคราะห์ และปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้
ว่าจ้าง โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมขึ้นจากผู้ว่าจ้างมิได้ และความล่าช้ากรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอ
ขยายวนัทำการออกไปมิได้ 
 

7.8 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งคู่มือการเดินทางศึกษาดูงานฯ ในวัน และเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยให้จัดทำ
เป็นรูปเล่ม (Booklet) ขนาด A5 (A4 พับครึ่ง) ให้มีจำนวนที่เพียงพอต่อคณะผู้เดินทางไปศึกษาดูงานฯ โดย
คู่มือการเดินทางศกึษาดูงานฯ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

7.8.1 กำหนดการเดินทางศึกษาดูงานฯ ตามท่ีผู้ว่าจ้างกำหนด 
7.8.2 แจ้งจุดนัดพบ วันที ่และเวลา สายการบิน เที่ยวบินไป-กลับ  
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7.8.3 ข้อมูลสถานที่ศึกษาดูงานแต่ละแห่ง เป็นภาษาไทย โดยสังเขป พร้อมทั้งจัดทำแผนที่ และจุด
ที่จะเดินทางแตล่ะวัน 

7.8.4 แผนที่ บริเวณที่พัก แผนที่แจ้งเส้นทางการเดินทางจากที่พักไปยังสถานที่ศึกษดูงานแต่ละ
แห่งโดยสังเขป พร้อมทั้งระบุระยะทางการเดินทาง และเวลาการเดินทาง 

7.8.5 มีรายชื่อคณะผู้เดินทางศึกษาดูงาน ตำแหน่ง  
7.8.6 ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปพร้อมคณะผู้เดินทางศึกษาดูงานฯ และของมัคคุเทศก์ พร้อม

เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อได้สะดวก หรือ line ID พร้อมเบอร์ติดต่อในกรณีฉุกเฉินที่สามารถติดต่อได้อย่าง
สะดวก เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารตลอดระยะเวลาในการศึกษาดูงานแก่คณะผู้เดินทางไปศึกษาดูงาน 

7.8.7 รายละเอียดการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง 
 

7.9 ของที่ระลึกประกอบการศึกษาดูงาน 
7.9.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาซอง หรือปกที่มีคุณภาพดีสำหรับใส่หนังสือเดินทาง (Passport) 

โดยเฉพาะให้แก่ คณะผู้เดินทางไปศึกษาดูงานฯ  ตามจำนวนผู้เดินทางไปศึกษาดูงานฯ โดยผู้รับจ้างต้องนำ
รูปแบบของซอง หรือปกมาให้สำนักงานฯ ประกอบการพิจารณา 

7.9.2 ผู้รับจ้างต้องจัดหากระเป๋าคุณภาพดี และมีขนาดพกพาสะดวก ที่สามารถใส่หนังสือเดินทาง 
คู่มือการเดินทาง เอกสารอ่ืน ๆ ปากกา ยาสามัญประจำบ้าน และอุปกรณ์ต่อพ่วงไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้ใน
ต่างประเทศ ตามจำนวนผู้เดินทางไปศึกษาดูงานฯ ทั้งนี้ ยาสามัญประจำบ้านจะต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่
เดินทางกลับจากการศึกษาดูงาน และจะต้องประกอบไปด้วยรายการยาอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  

7.9.2.1 แก้ไข แก้ปวด อาทิ พาราเซตามอล 500 mg.  
7.9.2.2 ยาแกท้้องเสีย อาทิ อัลตราคาร์บอน อิโมเดียม  
7.9.2.3 ยาดม ลูกอม และอ่ืน ๆ  

   7.9.3  ผู้รับจ้างต้องจัดหาของที่ระลึกที่เหมาะสม สำหรับมอบให้แก่หน่วยงาน และวิทยากรของ
ประเทศที่เดินทางไปศึกษาดูงานฯ พร้อมติดป้าย DGA ลงบนกล่องที่ใส่ของที่ระลึกทุกชิ้นอย่างสวยงาม ไม่น้อย
กว่า 8 ชิ้น โดยมีราคาไม่ต่ำกว่า 1,500 บาท/ชิ้น ตามรูปแบบที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องนำรูปแบบ
หรือตัวอย่างของทีร่ะลึกมาให้สำนักงานฯ พิจารณาเห็นชอบก่อน 

7.10 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหากระเป๋า หรือกล่องชุดยาสามัญประจำบ้าน ที่บรรจุยาสามัญประจำบ้านทีย่ัง
ไม่หมดอายุ โดย ให้เจ้าหน้าที่ที่เดินทางไปพร้อมกับคณะผู้เดินทางไปศึกษาดูงานฯ เป็นผู้พกพาไว้ตลอด
ระยะเวลาการศึกษาดูงาน เพ่ืออำนวยความสะดวก และ/หรือ สามารถปฐมพยาบาลในเบื้องต้นให้แก่คณะผู้
เดินทางไปศึกษาดูงานฯ ได ้
 

7.11 ผู้รับจ้างต้องออกแบบและจัดทำเสื้อยืดโปโลแขนสั้นพร้อมปักอักษรย่อของหลักสูตรและโลโก้ของ
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลสำหรับคณะผู้เดินทางศึกษาดูงานอย่างน้อยคนละ 1 ตัว โดยมีขนาด
เสื้อตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด และส่งมอบเสื้อให้แก่ผู้เข้าร่วมเดินทางล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน โดย
ก่อนการจัดทำจะต้องส่งแบบเสื้อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อน 
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7.12 ผู้รับจ้างต้องจัดพิมพ์เอกสารอนุญาตออกนอกประเทศไทย (ถ้ามี) และเอกสารเข้าประเทศ ให้แก่
คณะผู้เดินทางไปศึกษาดูงานฯ ทุกคน และระบุตำแหน่งที่คณะผู้เดินทางไปศึกษาดูงานฯ ต้องลงลายมือชื่อด้วย
ปากกาเน้นข้อความ (HI light) ให้เห็นชัดเจน  
 

7.13 ผู้รับจ้างต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน และวิทยากรที่คณะผู้เดินทางไปศึกษาดูงานฯ จะ
เดนิทางไปพบ (ท้ังนี้ ผู้ว่าจ้างได้มีการประสานงานไว้ในเบื้องต้นแล้ว)  

7.13.1 เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการติดต่อและประสานงานหน่วยงานตามนัดหมายในแต่ละวัน
เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำตารางยืนยันการนัดหมายในรูปแบบ Checklist ที่มีรายละเอียด 
ได้แก่ ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์ติดต่อ เวลานัดหมาย ระยะเวลาการเดินทาง จุดนัดหมาย แผนที่เดินทาง และอ่ืน ๆ ที่
สำคัญ (ข้อกำหนดการเข้าศึกษาดูงาน กฎของสถานที่แห่งนัน้ที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด) 

7.13.2 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการยืนยันการนัดหมายต่าง ๆ และรายงานต่อเจ้าหน้าที่ของสำนัก  
งานฯ ที่เดินทางร่วมกับคณะผู้เดินทางศึกษาดูงานฯ ก่อนการนัดหมาย และลงนามรับทราบลงการยืนยัน
ดังกล่าวในตาราง Checklist (ตามข้อ 7.13.1)  

 
7.14 ผู้ว่าจ้างต้องจัดโปรแกรมการเดินทางศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในยุค

ดิจิทัลของประชาชนในประเทศนั้น ตามช่วงระยะเวลาที่ระบุในร่างกำหนดการเดินทางตามเอกสารแนบ 2  
โดยโปรแกรมดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 15 วันก่อนวันเดินทาง 

 
7.15 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการศึกษาดู

งาน  ได้ แก่  ค่ าธรรม เนี ยม เข้ า เยี่ ย มชมสถานที่ ต่ าง  ๆ /สถานที่ ศึ กษ าดู งาน  ค่ าผ่ านท างต่ า ง  ๆ  
ค่าทิป ค่ามัคคุเทศก์ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 

7.16 ผู้รับจ้างต้องอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษาดูงาน อาทิ   
7.16.1  การแจกซองใส่เอกสาร ปากกา หนังสือเดินทาง อุปกรณ์ต่อพวง และอ่ืน ๆ 
7.16.2 การนำกระเป๋าและสัมภาระของคณะผู้เดินทางไปศึกษาดูงานฯ ทุกคน ไปชั่งน้ำหนัก 

ตลอดจนการดูแลและตรวจสอบสัมภาระของคณะผู้เดินทางไปศึกษาดูงานฯ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนทั้งขาไปและขากลับ จนกระทั่งผู้ร่วมเดินทางคนสุดท้าย และต้องติดตาม
สัมภาระของคณะผู้เดินทางไปศึกษาดูงานฯ ในกรณีท่ีพลัดหลงให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย 

7.16.3 การจัดที่นั่งบนรถปรับอากาศ และเครื่องบินให้แก่คณะผู้เดินทางไปศึกษาดงูานฯ ทุกคน  
7.16.4 การแจกน้ำดื่ม  
7.16.5 การดูแลเรื่องการรับประทานอาหารทุกมื้อ เช่น การจัดโต๊ะอาหาร เป็นต้น 
7.16.6 การดูแลเรื่ องห้องพักของคณะผู้ เดินทางไปศึกษาดู งานฯ ของทุกคน รวมทั้ ง

เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก และสุขภัณฑ์ภายในห้องพักให้สามารถ
ใช้งานได้ครบถ้วนสมบูรณ์  
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7.16.7 ต้องตรวจนับจำนวนคณะผู้เดินทางศึกษาดูงานฯ ให้ครบถ้วนทั้งขึ้น และลงจากพาหนะ 
พร้อมนัดเวลากลบัขึ้นพาหนะทุกครัง้ 

7.16.8 ผู้รับจ้างต้องมีการรายงานสภาพแวดล้อมให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ที่ร่วมเดินทางไป
กับคณะผู้ศึกษาดูงานฯ ทราบทุกวันตลอดการเดินทาง  

7.16.9 ผู้รับจ้างต้องเตรียมงานล่วงหน้าให้เรยีบร้อยก่อนคณะผู้เดินทางไปศึกษาดูงานฯ เดินทาง
ไปถึงในทุก ๆ จุด และทุก ๆ สถานที่ ตลอดระยะเวลาการศึกษาดูงาน เช่น โรงแรม (ที่
พัก) จะต้องเตรียมกุญแจห้องพักให้เรียบร้อยก่อน ร้านอาหาร จะต้องเตรียมอาหารให้
ถูกต้อง และครบถ้วน พร้อมทั้งจัดโต๊ะ และทีน่ั่งให้เรียบร้อยก่อน เป็นต้น 

 
7.17 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบภาพถ่ายสถานที่ศึกษาดูงานแต่ละแห่ง ไม่น้อยกว่า 10 ภาพต่อแห่ง โดยภาพ

จะต้องปรากฏชื่อสถานที่ศึกษาดูงาน ภาพบรรยากาศการประชุม/เยี่ยมชมสถานที่ศึกษาดูงาน ผู้บริหารของ
หน่วยงานต่างประเทศที่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ ตลอดระยะเวลาศึกษาดูงานฯ อย่างมีคุณภาพ เช่น 
โฟกสัของภาพถ่ายต้องมีความชัดเจน เป็นต้น 
 

7.18 ในกรณีที่มีปัญหา อุปสรรค หรือเหตุการณ์ใด ๆ ซึ่งจะต้องแก้ไขภายในระยะเวลาที่ศึกษาดูงาน 
ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย หรือคำสั่งของผู้ว่าจ้างโดยเคร่งครัด หากผู้รับจ้างนิ่งเฉยไม่ปฏิบัติตาม 
หรือไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา และผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าปรับ หรือบอกเลิก
สัญญา หรือดำเนินการใดๆ ได้ตามสมควร 
 

7.19 กรณีทีมี่เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็น ผู้ว่าจ้างอาจปรับเปลี่ยนรายละเอียดการดำเนินงานให้มีความ
เหมาะสมกบัเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจำเป็นที่เกิดขึ้น และอยู่ในกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายที่ตกลงกัน โดยผู้รับจ้างตกลง
ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ทั้งนี้ หากการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานของผู้รับจ้างลดลง ผู้รับจ้างต้องคืนเงินจำนวนที่ลดลงดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง และเมื่อมีการปรับเปลี่ยน
รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้รับจ้างจะต้องประสานงานกับผู้ว่าจ้างตลอดระยะเวลาของสัญญาจ้างเพ่ือให้
การศึกษาดงูานฯ สำเร็จลุล่วงด้วยดี 
 
 
8. ระยะเวลาดำเนินงาน 

มีกำหนดระยะเวลาทั้งสิ้น 90 วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญา โดยมีกำหนดการเดินทางและ
ระยะเวลาศึกษาดูงานระหว่างวันที ่4 – 10 กันยายน 2565 

ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นผู้ว่าจ้างอาจปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทางและระยะเวลาศึกษาดูงานได้ 
ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 7(5)  
 
9. การส่งมอบงาน  

แบ่งออกเป็น จำนวน 2 งวด ดังนี้ 
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9.1 งวดที่ 1 ภายใน 20 วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญา โดยมีงานทีต้่องดำเนินการ และส่งมอบ ดังนี้ 
9.1.1 แผนการเดินทาง (ตามรายละเอียดข้อ 7.1 และข้อ 7.14) 
9.1.2 หลักฐานการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน (ตามรายละเอียดข้อ 7.2.1 – 7.2.2) ที่ระบุชื่อ

นามสกุลของคณะผู้เดินทางไปศึกษาดูงานฯ ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนผู้เดนิทางทีผู่้ว่าจ้างกำหนด 
9.1.3 หลักฐานการจองรถปรับอากาศ (ตามรายละเอียดข้อ 7.2.3) พร้อมรูปถ่ายที่แสดงถึง

สภาพของพาหนะ ที่ระบุจำนวนที่นั่ง และอายุการใช้งาน (โดยประมาณ)  
9.1.4 หลักฐานการจองที่พัก (ตามรายละเอียดข้อ 7.3) พร้อมรูปถ่ายที่พัก/ห้องพัก ห้อง

รับประทานอาหารเช้า และสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืน ๆ ภายในที่พัก 
9.1.5 หลักฐานที่แสดงรายการอาหาร และเครื่องดื่ม (ตามรายละเอียดข้อ 7.4) แสดงชื่อ

รา้นอาหาร ประกอบไปด้วย รายการเมนูอาหาร พร้อมรูปถ่ายแสดงสภาพภายในร้านอาหาร และ/หรือ อาหาร
ทีเ่ลือกให้แก่คณะผู้เดินทางไปศึกษาดูงานฯ  

9.1.6 ข้อมูลเจ้าหน้าทีส่นับสนุนการศึกษาดงูานฯ (ตามรายละเอียดข้อ 7.5.1 – 7.5.2) 
9.1.7 หลักฐานกรมธรรม์ประกันภัย (ตามรายละเอียดข้อ 7.7.1) 
9.1.8 หลักฐานตัวอย่างการจัดทำคู่มือการเดินทาง (ตามรายละเอียดข้อ 7.8) 
9.1.9 หลักฐานตัวอย่างการจดัหาของทีร่ะลึก (ตามรายละเอียดข้อ 7.9.1 – 7.9.3) 
9.1.10 หลักฐานตัวอย่างการจดัหากระเป๋า หรือกล่องชุดยาสามัญประจำบ้าน (ตามรายละเอียด

ข้อ 7.10) 
9.1.11 แบบเสื้อโปโลแขนสั้นพร้อมปักอักษรย่อของหลักสูตรและโลโก้ (ตามรายละเอียดข้อ 

7.11) 
9.2 งวดที่ 2 ภายใน 30 วัน เมื่อผู้รับจ้างได้จัดให้มีการศึกษาดูงาน ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ครบตาม

ขอบเขตงานเรียบร้อย โดยมีงานที่ต้องส่งมอบ ดังนี้ 
9.2.1 รายงานสรุปผลการส่งมอบเสื้อยืดโปโลแขนสั้น (ตามข้อ 7.11)  
9.2.2 รายงานสรุปจำนวนผู้เดินทางศึกษาดูงาน จำนวนบัตรโดยสารเครื่องบินและห้องพัก

จำแนกตามประเภทต่าง ๆ 
9.2.3 หลักฐานภาพถ่ายการศึกษาดูงานฯ ในรูปแบบ File นามสกุล JPEG และบรรจุลงใน 

Flash Drive/Thumb Drive /Removable Disk ที่มีพ้ืนที่ความจุภายในไม่น้อยกว่า 32 GB จำนวน 6 อัน 
โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง 

9.2.4 หลักฐานการต้องติดต่อและประสานงานกับหน่วยงาน และวิทยากรที่คณะผู้เดินทางไป
ศึกษาดูงานฯ จะเดินทางไปพบทีจ่ัดทำเป็นตาราง Checklist (ตามขอ้ 7.13.2) 

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงที่พัก ร้านอาหารและรายการอาหาร รถบัสปรับอากาศ  โดย
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องมีคุณภาพไม่ต่ำกว่าเดิม และต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง
ไม่นอ้ยกว่า 15 วัน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง 
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10. วงเงนิในการจัดจ้าง 
 วงเงินงบประมาณในการจัดจ้างเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 4,965,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน)  
 วงเงินงบประมาณในการจัดจ้างข้างต้นเป็นการประมาณการไว้เท่านั้น โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งวงเงิน
งบประมาณที่จะใช้ในการทำสัญญาให้สอดคล้องกับจำนวนคณะผู้เดินทางศึกษาดูงาน ประเภทของบัตร
โดยสารเครื่องบิน และประเภทห้องพักที่เกิดขึ้นจริง ให้แก่ผู้รับจ้างทราบก่อนการทำสัญญาอย่างน้อย 7 วัน 
และจะชำระค่าใช้จ่ายตามจำนวนผู้เดินทางและประเภทการเดินทางที่เกิดขึ้นจริงตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงกัน
ไว้ 

 
11. เงื่อนไขการชำระเงินและการจ่ายเงิน 

11.1 เงื่อนไขการชำระเงิน 

11.1.1 งวดที่ 1 ชำระเงินเป็นจำนวนร้อยละ 70 ของวงเงินตามสัญญา ภายหลังที่ได้ทำการส่ง
มอบและไดร้ับการตรวจรับงานตามงานงวดที่ 1 เสรจ็สิ้นสมบูรณ์ 

11.1.2 งวดที่ 2  ชำระเงินเป็นจำนวนร้อยละ 30 ของวงเงินตามสัญญา ภายหลังที่ได้ทำการส่ง
มอบและผูว้่าจ้างได้ตรวจรับงานตามงานงวดที ่2 เสร็จสิ้นสมบูรณ์  

11.2 การจ่ายเงิน  
ผู้ว่าจ้างตกลงชำระค่าจ้างให้แก่ผู้รบัจ้างโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
11.2.1 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือ

ค่าบริการอ่ืนใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวและภาษีซึ่งผู้รับจ้าง
จะต้องชำระไว้ตามกฎหมายจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ 

11.2.2 สั่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม โดยผู้ว่าจ้างจะหักภาษีและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ซึ่งผู้รับจ้าง
จะต้องชำระไว้ตามกฎหมายด้วย 
 
12. เงื่อนไขการปรับ 

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ หรือไม่สามารถส่งมอบงาน
ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตรา     
ร้อยละ ในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาค่าจ้างทัง้หมด แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท นับถัดจากวันที่ผู้รบัจ้างไม่
สามารถดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ หรือไม่สามารถส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน
เอกสารนี้ จนถึงวันที่ผู้รับจ้างสามารถดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ ได้ หรือส่งมอบงานถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ได้ โดยเศษของวันจะถือเป็นหนึ่งวันเต็ม นอกจากนี้ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้
ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและ
ค่าใช้จา่ยดังกล่าวได้อีกด้วย 
 
 
 



___________________________________________________________________________________________________________ 
ลงนามผู้จัดทำ 
 

ตำแหน่ง ชื่อ และนามสกลุ ลายเซ็น วันที ่ คร้ังท่ี 
ประธานกรรมการ นางศุภวรรณ ธาราโภคากุล ศุภวรรณ ธาราโภคากุล 06 มิ.ย. 65 1 
กรรมการ นางสาวออมฤทัย  ใจใหญ่ ออมฤทัย  ใจใหญ่ 06 มิ.ย. 65 1 
กรรมการ นางสาวทัชวรรณ  โอภาสขจรเดช ทัชวรรณ  โอภาสขจรเดช 06 มิ.ย. 65 1 

หน้าที่ 15 ของ 15 
 

13. ข้อสงวนสิทธิ์อ่ืน ๆ  
13.1 ผู้เสนอราคา ซึ่ง สพร. ได้คัดเลือกไว้แล้ว ไม่มาทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในกำหนดเวลา โดยไม่มี

เหตุอันสมควร สพร.สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่าผู้เสนอราคานั้น เป็นผู้ทิ้งงานและจะแจ้งเวียนให้
ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบต่อไป 

13.2 ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำสัญญาจะต้องวางหลักประกันสัญญาจำนวนร้อยละ 5 
ของมลูค่าสัญญา 

13.3 ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วง
อีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแตบ่างส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว 

 
14. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
 

15. สถานทีต่ิดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  
     เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ โดยให้เป็นลายลักษณ์อักษรและต้องเปิดเผยตัว ได้ที่ 

- E-mail: cmp_division@dga.or.th 
- Website:  www.dga.or.th  
- โทรศัพท์    0-2612-6000 
- โทรสาร     0-2612-6012 
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หลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
งานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน 

ณ เครือรัฐออสเตรเลีย 
สำหรับหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที ่2 (DTP#2) 

และรุ่นที่ 3 (DTP#3) 
ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) 

 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
 

1. ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาข้อเสนอของผู้ เสนอราคาแต่ละราย เพื่อคัดเลือกผู้ เสนอราคาที่จะลงนามเป็น
คู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง โดยในการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าวให้ถือว่าการตัดสินของผู้ว่าจ้างเป็นที่สิ้นสุด ผู้ เสนอ
ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ มิได ้
 

2. ในการพิจารณาข้อเสนอ ผู้ว่าจ้างจะวิเคราะห์ความสมบูรณ์ คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้ของข้อเสนอ รวมทั้งผู้เสนอราคาแต่ละรายจะต้องส่งข้อมูลให้ถูกต้อง/ครบถ้วน สามารถ
ตรวจสอบได ้และเพียงพอทีจ่ะชี้แจงต่อสาธารณชน  
 

3. หากผู้เสนอราคารายใดยื่นเอกสารไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนแล้ว ผู้ว่าจ้างจะไม่รับพิจารณาเอกสาร
ของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดไปจากขอบเขตการดำเนินงานตาม
เอกสารข้อกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำ (Term of Reference: TOR) ในส่วนที่มิใช่สำระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ สพร. เท่านั้น 
 

4. ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาเอกสารของผู้เสนอราคาที่แสดงรายละเอียดที่แตกต่างไปจากข้อกำหนด
คุณสมบัติขั้นต่ำ (Term of Reference: TOR) ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ
แก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
 

5. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ 
การให้คะแนนใช้เกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณา

จากราคารวม และให้คะแนนตามปัจจัยและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้ 
 

ปัจจัย คะแนน น้ำหนัก ผลลัพธ์ 
ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านราคาที่เสนอ 100 0.30 30 
ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านคุณภาพและคุณสมบัติ 100 0.70 70 

ผลลัพธ์รวม 100 
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 ในกรณีที่มีผู้ผ่านเกณฑ์เพียงรายเดียวให้อยู่ในดุยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาจัดจ้างฯ ที่จะ
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ สพร. โดยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสนอราคาต่ำ
ที่สุด แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 

6. ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะยกเลิกข้อเสนอโดยไม่พิจารณาจัดจ้างก็ได้ หรือพิจารณาเลือกจ้างเฉพาะ
รายการหนึ่งรายการใดที่ปรากฏในข้อเสนอก็ได้ ทั้ งนี้ เพื่อประโยชน์ของ สพร. เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการ
ตัดสินของผู้ว่าจ้างเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ มิได ้
 

7. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิพิจารณายกเลิกการยื่นข้อเสนอและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่
เชื่อได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ในกรณี
ที่ผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนข้อเสนอด้านขอบเขตการดำเนินงานสูงสุด แต่ยื่นข้อเสนอราคาต่ำจนคาดหมายว่าไม่
อาจจะดำเนินงานตามสัญญาได้ ผู้ว่าจ้างจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอ
ราคาสามารถดำเนินงานตามโครงการนี้ให้สมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่มีเหตุผลที่อาจรับฟังได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่ จะ
ไม่รับราคาของผู้เสนอราคานั้น 
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หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) 
รายการที
พิจารณา 

เกณฑ์พิจารณาให้คะแนน เต็ม น้ำหนัก รายที่ 1 รายที่ 2 รายที่ 3 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านคุณภาพและคุณสมบัติ (จำนวน 5 ข้อ) 100 0.70 คะแนน ผลลัพธ์ 
(x 0.70) คะแนน ผลลัพธ์ 

(x 0.70) คะแนน ผลลัพธ์ 
(x 0.70) 

ข้อท่ี 1 
ความน่าเชื่อถือ
ของผู้เสนอ
ราคา 
(5 คะแนน) 

▪ พิจารณาจากความมีอยู่จริงของสถานประกอบการ ความน่าเชื่อถือ และยังคงประกอบการจริงในปัจจุบันของผู้
เสนอราคา เช่น มีการแสดงแผนท่ี พร้อมรูปภาพสถานประกอบ ท่ีตั้งสำนักงาน  
 

คะแนน 
รายละเอียด 

สามารถแสดงภาพสถานประกอบการให้เห็นชัดเจนว่ามีการประกอบการกิจการอยู่จริง 
5 ดูน่าเชื่อถือท่ีสุด คือ อาคารสำนักงาน  
3 ดูน่าเชื่อถือ คือ สำนักงานมีลักษณะเป็นบ้านพักท่ีอยู่อาศัย 
0 ไม่สามารถแสดงหลักฐานให้เห็นได้อย่างชัดเจน 
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รายการที
พิจารณา 

เกณฑ์พิจารณาให้คะแนน เต็ม น้ำหนัก รายที่ 1 รายที่ 2 รายที่ 3 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านคุณภาพและคุณสมบัติ (จำนวน 5 ข้อ) 100 0.70 คะแนน ผลลัพธ์ 
(x 0.70) คะแนน ผลลัพธ์ 

(x 0.70) คะแนน ผลลัพธ์ 
(x 0.70) 

ข้อท่ี 2 
ผลงานและ
ประสบการณ์
ของผู้เสนอ
ราคา 
(25 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ พิจารณาจากประสบการณ์ของผู้เสนอราคา เช่น มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเท่ียวต่างประเทศ เป็นต้น ผู้เสนอ
ราคาสามารถแสดงหลักฐานให้เห็นได้อย่างชัดเจน (สำเนาสัญญา รูปภาพ บุคคลอ้างอิงพร้อมเบอร์โทรศัพท์ท่ี
สามารถติดต่อสอบถามได)้ แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ปัจจัยย่อย ดังน้ี 

 

คะแนน 
รายละเอียด 

ปัจจัยที่ 1: ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเท่ียวต่างประเทศจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย
มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี 

5 มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเท่ียวต่างประเทศจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยมาแล้วมากกว่า 
10 ปี 

4 มีใใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเท่ียวต่างประเทศจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยมาแล้วมากกว่า 
7 ปี 

3 มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเท่ียวต่างประเทศจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยมาแล้วมากกว่า 
5 ปี 

0 ไม่สามารถแสดงหลักฐานให้เห็นได้อย่างชัดเจน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

คะแนน 
รายละเอียด 

ปัจจัยที่ 2: สามารถแสดงให้เห็นว่ามีผลงานในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศให้ผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กร 

10 มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเคยนำผู้บริหารระดับสูงเดินทาง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3.5 ล้านบาท 
8 มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเคยนำผู้บริหารระดับสูง เดินทางในวงเงินไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท 
6 มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเคยนำผู้บริหารระดับสูง เดินทางในวงเงินไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านบาท 
0 ไม่สามารถแสดงหลักฐานให้เห็นได้อย่างชัดเจน  
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                     สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

รายการที
พิจารณา 

เกณฑ์พิจารณาให้คะแนน เต็ม น้ำหนัก รายที่ 1 รายที่ 2 รายที่ 3 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านคุณภาพและคุณสมบัติ (จำนวน 5 ข้อ) 100 0.70 คะแนน ผลลัพธ์ 
(x 0.70) คะแนน ผลลัพธ์ 

(x 0.70) คะแนน ผลลัพธ์ 
(x 0.70) 

 

คะแนน 
รายละเอียด 

ปัจจัยที่ 3: มีเอกสารหลักฐานท่ีแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารต่างประเทศท่ีได้รับการ
แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 

10 มีเอกสารหลักฐานท่ีแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารต่างประเทศท่ีได้รับการแต่งตั้งอย่าง
เป็นทางการ 

0 ไม่สามารถแสดงหลักฐานให้เห็นได้อย่างชัดเจน  

 
 
 
 
 
 
 
 

       

ข้อท่ี 3 
การบริหาร
จัดการในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องตาม
ขอบเขตการ
ดำเนินงาน 
(55 คะแนน) 

▪ พิจารณาจากข้อเสนอการบริหารจัดการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามขอบเขตการดำเนินงาน แบ่งการพิจารณาออกเป็น 
6 ปัจจัยย่อย ดังน้ี 

 

คะแนน 
รายละเอียด 

ปัจจัยที่ 1: แสดงให้ สพร. เกิดความมั่นใจว่าสามารถจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน ได้ในช่วงเวลาท่ี 
สพร. กำหนดตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตการดำเนินงานข้อ 7.2.1-7.2.2 

10 มีชื่อสายการบินและรายละเอียดเท่ียวบินท้ังขาไป-ขากลับ ท่ีมีคุณลักษณะครบถ้วนตาม
รายละเอียดท่ี สพร.กำหนด 

5 มีชื่อสายการบินและรายละเอียดเท่ียวบินท้ังขาไป-ขากลับ ท่ีมีคุณลักษณะไม่ครบถ้วนตามท่ี สพร.
กำหนด 

0 ไม่มีหลักฐานมาแสดงหรือมีหลักฐานแต่รายละเอียดไม่ครบถ้วนจนไม่สามารถใช้ประกอบการ
พิจารณาได้  
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                     สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

รายการที
พิจารณา 

เกณฑ์พิจารณาให้คะแนน เต็ม น้ำหนัก รายที่ 1 รายที่ 2 รายที่ 3 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านคุณภาพและคุณสมบัติ (จำนวน 5 ข้อ) 100 0.70 คะแนน ผลลัพธ์ 
(x 0.70) คะแนน ผลลัพธ์ 

(x 0.70) คะแนน ผลลัพธ์ 
(x 0.70) 

 

คะแนน 
รายละเอียด 

ปัจจัยที่ 2: แสดงภาพประกอบรถปรับอากาศท่ีทำให้ สพร. มั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการท่ีเป็นไปตาม
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตการดำเนินงานข้อ 7.2.3 

5 มีภาพประกอบรถปรับอากาศ และแสดงรายละเอียดท่ีสอดคล้องกับคุณลักษณะครบถ้วนตาม
รายละเอียดท่ี สพร.กำหนด 

2.5 มีภาพประกอบรถปรับอากาศ และแสดงรายละเอียดท่ีมีคุณลักษณะไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดท่ี 
สพร.กำหนด 

0 ไม่มีหลักฐานมาแสดงหรือมีหลักฐานแต่รายละเอียดไม่ครบถ้วนจนไม่สามารถใช้ประกอบการ
พิจารณาได้ 
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                     สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

รายการที
พิจารณา 

เกณฑ์พิจารณาให้คะแนน เต็ม น้ำหนัก รายที่ 1 รายที่ 2 รายที่ 3 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านคุณภาพและคุณสมบัติ (จำนวน 5 ข้อ) 100 0.70 คะแนน ผลลัพธ์ 
(x 0.70) คะแนน ผลลัพธ์ 

(x 0.70) คะแนน ผลลัพธ์ 
(x 0.70) 

คะแนน 
รายละเอียด 

ปัจจัยที่ 3: แสดงรายชื่อที่พัก พร้อมระดับของโรงแรม สถานท่ีตั้งพร้อมภาพประกอบท่ีทำให้ สพร. 
มั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการเป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตการดำเนินงานข้อ 7.3 

10 เป็นโรงแรมระดับโรงแรม 4 ดาวหรือสูงกว่าและมีหลักฐานแสดงสถานท่ีตั้ง ซ่ึงมีคุณลักษณะสูงกว่า
ท่ี สพร. กำหนด 

7.5 เป็นโรงแรมระดับโรงแรม 4 ดาวหรือสูงกว่าและมีหลักฐานแสดงสถานท่ีตั้ง ซ่ึงมีคุณลักษณะ
เทียบเท่ากับท่ี สพร. กำหนด 

5 เป็นโรงแรมระดับโรงแรม 4 ดาวหรือสูงกว่าและมีหลักฐานแสดงสถานท่ีตั้ง ซ่ึงมีคุณลักษณะต่ำกว่า
ท่ี สพร. กำหนด 

0 ไม่มีหลักฐานมาแสดงหรือมีหลักฐานแต่รายละเอียดไม่ครบถ้วนจนไม่สามารถใช้ประกอบการ
พิจารณาได้ 
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                     สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

รายการที
พิจารณา 

เกณฑ์พิจารณาให้คะแนน เต็ม น้ำหนัก รายที่ 1 รายที่ 2 รายที่ 3 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านคุณภาพและคุณสมบัติ (จำนวน 5 ข้อ) 100 0.70 คะแนน ผลลัพธ์ 
(x 0.70) คะแนน ผลลัพธ์ 

(x 0.70) คะแนน ผลลัพธ์ 
(x 0.70) 

  

คะแนน 
รายละเอียด 

ปัจจัยที่ 4: แสดงชื่อร้านอาหารและเมนูอาหารท่ีทำให้ สพร. มั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการเป็นไปตาม
รายละเอียดขอบเขตการดำเนินงานข้อ 7.4 

10 มีรายการเมนูอาหารมาแสดงทุกมื้อ และมีรายการอาหารมาให้เลือก โดยมีข้อมูลท่ีแสดงว่าเป็น
ร้านอาหารท่ีได้รับการ Review ท่ีดีจากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ เช่น Trip Advisor หรือ YELP   

7.5 มีรายการเมนูอาหารมาแสดงทุกมื้อ และมีรายการอาหารมาให้เลือก 
5 มีรายการเมนูอาหารมาแสดงไม่ครบทุกมื้อ 
0 ไม่มีหลักฐานมาแสดงหรือมีหลักฐานแต่รายละเอียดไม่ครบถ้วนจนไม่สามารถใช้ประกอบการ

พิจารณาได้ 
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รายการที
พิจารณา 

เกณฑ์พิจารณาให้คะแนน เต็ม น้ำหนัก รายที่ 1 รายที่ 2 รายที่ 3 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านคุณภาพและคุณสมบัติ (จำนวน 5 ข้อ) 100 0.70 คะแนน ผลลัพธ์ 
(x 0.70) คะแนน ผลลัพธ์ 

(x 0.70) คะแนน ผลลัพธ์ 
(x 0.70) 

คะแนน 
รายละเอียด 

ปัจจัยที่ 5: แสดงให้ สพร. เกิดความมั่นใจว่าจะมีเจ้าหน้าท่ีผู้สนับสนุนการศึกษาดูงานฯ ซ่ึงมี
คุณสมบัติเป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตการดำเนินงานข้อ 7.5 

10 มีรายละเอียดของข้อมูลเจ้าหน้าท่ีผู้สนับสนุนการศึกษาดูงานฯ ครบตามจำนวนเจ้าหน้าท่ีฯท่ี
กำหนด และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ สพร.กำหนด 

7.5 มีรายละเอียดของข้อมูลเจ้าหน้าท่ีผู้สนับสนุนการศึกษาดูงานฯ ครบตามจำนวนเจ้าหน้าท่ีฯท่ี
กำหนด แต่เจ้าหน้าท่ีฯ ท่ีเสนอมามีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขทุกคน หรือ 
มีรายละเอียดของข้อมูลเจ้าหน้าท่ีผู้สนับสนุนการศึกษาดูงานฯ ไม่ครบตามจำนวนเจ้าหน้าท่ีฯท่ี
กำหนด แต่เจ้าหน้าท่ีฯ ท่ีเสนอมามีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทุกคน 

5 มีรายละเอียดของข้อมูลเจ้าหน้าท่ีผู้สนับสนุนการศึกษาดูงานฯ ไม่ครบตามจำนวนเจ้าหน้าท่ีฯท่ี
กำหนด และเจ้าหน้าท่ีฯ ท่ีเสนอมามีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขทุกคน 

0 ไม่มีหลักฐานมาแสดงหรือมีหลักฐานแต่รายละเอียดไม่ครบถ้วนจนไม่สามารถใช้ประกอบการ
พิจารณาได้ 
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รายการที
พิจารณา 

เกณฑ์พิจารณาให้คะแนน เต็ม น้ำหนัก รายที่ 1 รายที่ 2 รายที่ 3 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านคุณภาพและคุณสมบัติ (จำนวน 5 ข้อ) 100 0.70 คะแนน ผลลัพธ์ 
(x 0.70) คะแนน ผลลัพธ์ 

(x 0.70) คะแนน ผลลัพธ์ 
(x 0.70) 

  

คะแนน 
รายละเอียด 

ปัจจัยที่ 6: แสดงแผนความคุ้มครองของประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ  ซ่ึงมีเงื่อนไขตาม
รายละเอียดขอบเขตการดำเนินงานข้อ 7.6 

10 มีแผนความคุ้มครองของประกันภัยการเดินทางต่างประเทศท่ีสูงกว่าเงื่อนไขที่ สพร.กำหนด 
7.5 มีแผนความคุ้มครองของประกันภัยการเดินทางต่างประเทศท่ีเทียบเท่ากับเงื่อนไขท่ี สพร.กำหนด 
5 มีแผนความคุ้มครองของประกันภัยการเดินทางต่างประเทศท่ีต่ำกว่าเงื่อนไขที่ สพร.กำหนด 
0 ไม่มีหลักฐานมาแสดงหรือมีหลักฐานแต่รายละเอียดไม่ครบถ้วนจนไม่สามารถใช้ประกอบการ

พิจารณาได้ 
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รายการที
พิจารณา 

เกณฑ์พิจารณาให้คะแนน เต็ม น้ำหนัก รายที่ 1 รายที่ 2 รายที่ 3 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านคุณภาพและคุณสมบัติ (จำนวน 5 ข้อ) 100 0.70 คะแนน ผลลัพธ์ 
(x 0.70) คะแนน ผลลัพธ์ 

(x 0.70) คะแนน ผลลัพธ์ 
(x 0.70) 

ข้อท่ี 4 
ความสามารถที่
สนับสนุน
การศึกษาดูงาน 
(10 คะแนน) 
 

▪ พิจารณาจากข้อเสนอโปรแกรมการเดินทางศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัลของ
ประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไปศึกษาดูงานโดยต้องมีชื่อสถานท่ี และแผนการเดินทางประกอบ ตาม
รายละเอียดขอบเขตการดำเนินงานข้อ 7.14 
 

คะแนน 

รายละเอียด 
ข้อเสนอโปรแกรมการเดินทางศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัล
ของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไปศึกษาดูงาน มีความครบถ้วน และสมบูรณ์ มีประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ของคณะผู้เดินทาง 

10 ข้อเสนอที่ดีท่ีสุดเป็นลำดับท่ี 1 
7.5 ข้อเสนอที่ดีเป็นลำดับท่ี 2 
5 ข้อเสนอที่ดีเป็นลำดับท่ี 3 และต่ำกว่า 
0 ไม่มีหลักฐานมาแสดงหรือมีหลักฐานแต่รายละเอียดไม่ครบถ้วนจนไม่สามารถใช้ประกอบการ

พิจารณาได้ 
 

        

ข้อท่ี 5 
ข้อเสนอ
เพิ่มเติมจากท่ี
ระบุไวใ้น
ขอบเขตการ
ดำเนินงาน 
(5 คะแนน) 

▪ พิจารณาจากข้อเสนอที่น่าสนใจที่เพิ่มเติมจากขอบเขตการดำเนินงาน และต้องเป็นข้อเสนอท่ีสามารถส่งเสริม
ภาพลักษณ์การดำเนินงานศึกษาดูงาน และภาพลักษณ์ของ สพร. ได้อย่างดี เช่น ความสามารถในการแนะนำ 
และ/หรือติดต่อสถานท่ีศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวข้องและมีความน่าสนใจเพิ่มเติม เป็นต้น 
 

คะแนน 
รายละเอียด 

ข้อเสนอที่น่าสนใจที่เพิ่มเติมจากขอบเขตการดำเนินงาน และต้องเป็นข้อเสนอที่สามารถส่งเสริม
ภาพลักษณ์การดำเนินงานศึกษาดูงาน และภาพลักษณ์ของ สพร. 

5 มีข้อเสนอท่ีน่าสนใจ เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาดูงาน และส่งเสริมภาพลักษณ์ของ สพร. 
0 ไม่มีหลักฐานมาแสดง  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

       

 
 



  

                      เอกสารแนบ 2  งานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงานฯ                                                       หน้า 12 / 12 
                      สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

สรุปคะแนนรวมส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านคุณภาพและคุณสมบัติ (จำนวน 5 ข้อ) 
รายการทีพิจารณา เกณฑ์พิจารณาให้คะแนน ผลลัพธ์รวม 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านคุณภาพและคุณสมบัติ (จำนวน 5 ข้อ) รายที่ 1 รายที่ 2 รายที่ 3 

ข้อท่ี 1 
ความน่าเชื่อถือของผู้เสนอราคา 

สามารถแสดงภาพสถานประกอบการให้เห็นชัดเจนว่ามีการประกอบการ
กิจการอยู่จริง 

   

ข้อท่ี 2  
ผลงานและประสบการณ์ของผู้เสนอราคา 
 

ปัจจัยท่ี 1: มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเท่ียวต่างประเทศมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 
ปี 

   

ปัจจัยที่ 2: สามารถแสดงให้เห็นว่ามีผลงานในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
ต่างประเทศให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 

   

ปัจจัยท่ี 3: มีเอกสารหลักฐานท่ีแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร
ต่างประเทศท่ีได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 

   

ข้อท่ี 3 
การบริหารจัดการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตาม
ขอบเขตการดำเนินงาน 
 

ปัจจัยท่ี 1: แสดงให้ สพร. เกิดความมั่นใจว่าสามารถจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน 
ได้ในช่วงเวลาท่ี สพร. กำหนดตามรายละเอียดขอบเขตการดำเนินงานข้อ 
7.2.1-7.2.2 

   

ปัจจัยที่ 2: แสดงภาพประกอบรถปรับอากาศที่ทำให้ สพร. มั่นใจได้ว่าจะ
ได้รับบริการท่ีเป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตการดำเนินงานข้อ 7.2.3 

   

ปัจจัยที ่ 3: แสดงรายชื่อที ่พัก พร้อมระดับของโรงแรม สถานที่ตั ้งพร้อม
ภาพประกอบท่ีทำให้ สพร. มั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการเป็นไปตามรายละเอียด
ขอบเขตการดำเนินงานข้อ 7.3 

   

ปัจจัยที่ 4: แสดงชื่อร้านอาหารและเมนูอาหารพร้อมภาพประกอบที่ทำให้ 
สพร. มั ่นใจได้ว่าจะได้ร ับบริการเป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตการ
ดำเนินงานข้อ 7.4 

   

ปัจจัยที ่ 5: แสดงให้ สพร. เกิดความมั ่นใจว่าจะมีเจ้าหน้าที ่ผู้สนับสนุน
การศึกษาดูงานฯ ซึ ่งมีค ุณสมบัติเป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตการ
ดำเนินงานข้อ 7.5 

   

ปัจจัยที่ 6: แสดงแผนความคุ้มครองของประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ  
ซ่ึงมีเงื่อนไขตามรายละเอียดขอบเขตการดำเนินงานข้อ 7.6 

   

ข้อท่ี 4 
ความสามารถที่สนับสนุนการศึกษาดูงาน 

 

พิจารณาจากข้อเสนอโปรแกรมการเดินทางศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
และการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัลของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไปศึกษาดู
งานโดยต้องมีชื ่อสถานที่ และแผนการเดินทางประกอบ ตามรายละเอียด
ขอบเขตการดำเนินงานข้อ 7.14  

   

ข้อท่ี 5 
ข้อเสนอเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ในขอบเขต
การดำเนินงาน 

ข้อเสนอที ่น่าสนใจที ่เพิ ่มเติมจากขอบเขตการดำเนินงาน และต้องเป็น
ข้อเสนอที ่สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์การดำเนินงานศึกษาดูงาน และ
ภาพลักษณ์ของ สพร.. 

   

ผลรวมคะแนนส่วนที่ 2 (คะแนนเต็ม 70 คะแนน)    
 




