
 

ประกาศสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
เรื่อง ประกวดราคาจาง จางเหมาบริการทำความสะอาด  

ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
 
                 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) มีความประสงคจะประกวดราคาจาง จางเหมา
บริการทำความสะอาด ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(e-bidding) ราคากลางของงานจางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินท้ังสิ้น ๑,๙๕๑,๖๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานเกา
แสนหาหม่ืนหนึ่งพันหกรอยแปดสิบบาทถวน) 
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                 ๔. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกสำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี 
๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 
                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.gprocurement.go.th หรือ www.dga.or.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๘ ๐๐๔๕ ๓๑๗๒ ในวันและเวลาราชการ 
                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ผานทางอีเมล cmp_division@dga.or.th หรือชองทาง 



หนา ๒ จาก ๒ 

 

ตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๕ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน)
จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th 
ในวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๕ 
 
 

    ประกาศ ณ วันท่ี        ๕        กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

    (นางไอรดา เหลืองวิไล) 
       รองผูอำนวยการ ปฏิบัติงานแทน 

       ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
 
 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนท่ี ๑ และเอกสารสวนท่ี 
๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ีขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา                                                                              
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เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขท่ี DGA/65/0006 
การจางเหมาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 

ตามประกาศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
ลงวันท่ี   ๕     กันยายน ๒๕๖๕ 

 
    สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "สพร." มีความประสงคจะประกวดราคา
จาง จางเหมาบริการทำความสะอาด ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) โดยมีขอแนะนำและขอกำหนด
ดังตอไปนี้                

  ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๓     สัญญามาตรฐานหนวยงาน 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ำประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 
                          ๑.๗   แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
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                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกสพร. ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
                          ๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
                                  กรณีท่ีขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ
จะตองมีการกำหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคา
หลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 
                                  กรณีท่ีขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลักกิจการรวม
คานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอ 
                                  สำหรับขอตกลงฯ ท่ีไมไดกำหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา
ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวในเอกสารเชิญชวน 
                          ๒.๑๑  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 
                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 
                                           (ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 
                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูนั้น สำเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสำเนา
ถูกตอง 
                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสำเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สำเนาใบทะเบียนพาณิชย 
                                           (๔.๒)   สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
                                           (๔.๓)   สำเนาหนาสมุดบัญชีธนาคาร (ธนาคารกรุงไทยไมเสียคาธรรมเนียมการ
โอน หากเปนธนาคารอ่ืนจะเสียคาธรรมเนียมการโอน) 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
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                                           ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ 
(๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอ่ืนกระทำการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อำนาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ ท้ังนี้ หาก
ผูรับมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
                                   (๒)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๒.๑)   ผูยื่นขอเสนอจะตองจัดทำใบเสนอราคาพรอมแสดงรายละเอียดของราคา
ในแตละรายการตามขอบเขตการดำเนินการ ภายในวัน เวลาท่ี สพร. กำหนด ตามTOR ขอ ๔.๔ 
                                           (๒.๒)   ผูยืนขอเสนจะตองจัดทำขอบเขตการดำเนินงานขอ ๖ - ๑๑ เปนตาราง
เปรียบเทียบคุณสมบัติตามTOR ขอ ๔.๕ 
                                           (๒ .๓ )   ผู ยื่ นข อ เสนอจะตองใช พั ส ดุประเภทวัสดุหรือครุภัณ ฑ ท่ี ผลิต
ภายในประเทศไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของมูลคาวัสดุหรือครุภัณฑท่ีจะใชในงานจางนั้น ตาม TOR ขอ ๔.๖ 
                                   (๓)    สำเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
(ถามี) 
                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ 
(๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 
ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สำคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวงไวแลว 
                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
                          ๔.๓    ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก สพร. ใหเริ่มทำงาน 
                          ๔.๔    กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ          
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นเสนอราคาตามเง่ือนไข ใน
เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 
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                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให
ถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                          เม่ือพนกำหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอ
ราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารสำหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน 
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการ
เสนอราคาใหแกสพร.ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนตามขอ ๑.๕ 
(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะท่ี
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทำอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และสพร.จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิง
งาน เวนแตสพร.จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทำดังกลาวและไดใหความรวมมือ
เปนประโยชนตอการพิจารณาของสพร. 
                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวม
คาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 
                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี
กำหนด 
                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทำความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
                          ๔.๙    ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนผูชนะการเสนอราคาตองจัดทำแผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ
โดยยื่นใหหนวยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สพร.จะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สพร. จะพิจารณาจาก 
ราคารวม 
                          ๕.๓      หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
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จากเง่ือนไขท่ี สพร. กำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสำคัญและความ
แตกตางนั้นไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
                          ๕.๔     สพร.สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ
จัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของสพร. 
                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผู ยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัด ซ้ือจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกำหนดในเอกสารเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือสพร. มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได สพร.มีสิทธิท่ี
จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทำสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                          ๕.๖     สพร.ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการ
เปนสำคัญ และใหถือวาการตัดสินของสพร.เปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได 
รวมท้ังสพร.จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่น
ขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทำการโดยไมสุจริต เชน การ
เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นขอเสนอแทน เปนตน 
                                ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือ สพร. จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทำใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดำเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคำชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได สพร. มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ
หรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ 
จาก สพร. 
                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญา สพร. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทำท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                          ๕.๘     หากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่น
ขอเสนอรายอ่ืนท่ีไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัด
เรียงลำดับผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนไมเกิน
รอยละ ๑๐ ท่ีจะเรียกมาทำสัญญาไมเกิน ๓ ราย 
                                    ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาท่ีจะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง
เปนผูประกอบการ SMEs 
                          ๕.๙     หากผูยื่นขอเสนอซ่ึงมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิไดถือ
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สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือหรือจัด
จางจากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยดังกลาว 
                          ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาท่ีจะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปน
ผูประกอบการท่ีเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
                 ๖.     การทำสัญญาจาง 
                         ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทำสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๓ 
หรือทำขอตกลงเปนหนังสือกับสพร. ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปน
จำนวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหสพร.ยึดถือไวในขณะทำสัญญา             
โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
                          ๖.๑     เงินสด 
                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายใหแกสพร. โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทำสัญญา หรือกอน
หนานั้น ไมเกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ 
                          ๖.๓     หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในขอ 
๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 
                          ๖.๔     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของงานจางซ่ึงสพร. ไดรับมอบไวแลว 
                 ๗.    คาจางและการจายเงิน 
                          สพร.จะจายคาจางซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจายท้ังปวงแลว โดย
ถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกำหนดการจายเงินเปน จำนวน ๑๒ งวด ดังนี้ 
                          งวดท่ี ๑ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ผูรับจาง
ตองสงมอบเอกสารใบแจงหนี้รายเดือนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนของหัวหนาและพนักงานทำความสะอาดทุก
คนใบสงมอบรายการวัสดุ อุปกรณ และผลิตภัณฑตาง ๆ ตามขอ ๖.๓.๑ และสงมอบรายการตามขอ ๖.๓.๒ - ๖.๓.๓ 
(ถามี) ใหแลวเสร็จภายใน ๗ วัน 
                          งวดท่ี ๒ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ผูรับจาง
ตองสงมอบเอกสารใบแจงหนี้รายเดือนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนของหัวหนาและพนักงานทำความสะอาดทุก
คนใบสงมอบรายการวัสดุ อุปกรณ และผลิตภัณฑตาง ๆ ตามขอ ๖.๓.๑ และสงมอบรายการตามขอ ๖.๓.๒ - ๖.๓.๓ 
(ถามี) ใหแลวเสร็จภายใน ๗ วัน 
                          งวดท่ี ๓ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ผูรับจาง
ตองสงมอบเอกสารใบแจงหนี้รายเดือนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนของหัวหนาและพนักงานทำความสะอาดทุก
คนใบสงมอบรายการวัสดุ อุปกรณ และผลิตภัณฑตาง ๆ ตามขอ ๖.๓.๑ และสงมอบรายการตามขอ ๖.๓.๒ - ๖.๓.๓ 
(ถามี) ใหแลวเสร็จภายใน ๗ วัน 
                          งวดท่ี ๔ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ผูรับจาง
ตองสงมอบเอกสารใบแจงหนี้รายเดือนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนของหัวหนาและพนักงานทำความสะอาดทุก
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คนใบสงมอบรายการวัสดุ อุปกรณ และผลิตภัณฑตาง ๆ ตามขอ ๖.๓.๑ และสงมอบรายการตามขอ ๖.๓.๒ - ๖.๓.๓ 
(ถามี) ใหแลวเสร็จภายใน ๗ วัน 
                          งวดท่ี ๕ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ผูรับจาง
ตองสงมอบเอกสารใบแจงหนี้รายเดือนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนของหัวหนาและพนักงานทำความสะอาดทุก
คนใบสงมอบรายการวัสดุ อุปกรณ และผลิตภัณฑตาง ๆ ตามขอ ๖.๓.๑ และสงมอบรายการตามขอ ๖.๓.๒ - ๖.๓.๓ 
(ถามี) ใหแลวเสร็จภายใน ๗ วัน 
                          งวดท่ี ๖ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ผูรับจาง
ตองสงมอบเอกสารใบแจงหนี้รายเดือนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนของหัวหนาและพนักงานทำความสะอาดทุก
คนใบสงมอบรายการวัสดุ อุปกรณ และผลิตภัณฑตาง ๆ ตามขอ ๖.๓.๑ และสงมอบรายการตามขอ ๖.๓.๒ - ๖.๓.๓ 
(ถามี) ใหแลวเสร็จภายใน ๗ วัน 
                          งวดท่ี ๗ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ผูรับจาง
ตองสงมอบเอกสารใบแจงหนี้รายเดือนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนของหัวหนาและพนักงานทำความสะอาดทุก
คนใบสงมอบรายการวัสดุ อุปกรณ และผลิตภัณฑตาง ๆ ตามขอ ๖.๓.๑ และสงมอบรายการตามขอ ๖.๓.๒ - ๖.๓.๓ 
(ถามี) ใหแลวเสร็จภายใน ๗ วัน 
                          งวดท่ี ๘ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ผูรับจาง
ตองสงมอบเอกสารใบแจงหนี้รายเดือนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนของหัวหนาและพนักงานทำความสะอาดทุก
คนใบสงมอบรายการวัสดุ อุปกรณ และผลิตภัณฑตาง ๆ ตามขอ ๖.๓.๑ และสงมอบรายการตามขอ ๖.๓.๒ - ๖.๓.๓ 
(ถามี) ใหแลวเสร็จภายใน ๗ วัน 
                          งวดท่ี ๙ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ผูรับจาง
ตองสงมอบเอกสารใบแจงหนี้รายเดือนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนของหัวหนาและพนักงานทำความสะอาดทุก
คนใบสงมอบรายการวัสดุ อุปกรณ และผลิตภัณฑตาง ๆ ตามขอ ๖.๓.๑ และสงมอบรายการตามขอ ๖.๓.๒ - ๖.๓.๓ 
(ถามี) ใหแลวเสร็จภายใน ๗ วัน 
                          งวดท่ี ๑๐ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ผูรับจาง
ตองสงมอบเอกสารใบแจงหนี้รายเดือนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนของหัวหนาและพนักงานทำความสะอาดทุก
คนใบสงมอบรายการวัสดุ อุปกรณ และผลิตภัณฑตาง ๆ ตามขอ ๖.๓.๑ และสงมอบรายการตามขอ ๖.๓.๒ - ๖.๓.๓ 
(ถามี) ใหแลวเสร็จภายใน ๗ วัน 
                          งวดท่ี ๑๑ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ผูรับจาง
ตองสงมอบเอกสารใบแจงหนี้รายเดือนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนของหัวหนาและพนักงานทำความสะอาดทุก
คนใบสงมอบรายการวัสดุ อุปกรณ และผลิตภัณฑตาง ๆ ตามขอ ๖.๓.๑ และสงมอบรายการตามขอ ๖.๓.๒ - ๖.๓.๓ 
(ถามี) ใหแลวเสร็จภายใน ๗ วัน 
                          งวดสุดทาย เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๓๗ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมด
ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ และสพร. ไดตรวจรับ
มอบงานจาง 
                 ๘.    อัตราคาปรับ 
                          คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจาง
เปนหนังสือจะกำหนด ดังนี้ 
                          ๘.๑     กรณีท่ีผูรับจางนำงานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทำอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก
สพร. จะกำหนดคาปรับสำหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจำนวนรอยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น 
                          ๘.๒     กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกำหนดคาปรับเปนรายวัน
ในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคาคาจาง 
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                 ๙.    การรับประกันความชำรุดบกพรอง 
                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ่ึงไดทำขอตกลงเปนหนังสือ หรือทำสัญญาจาง ตามแบบ 
ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอย
กวา ๑ วัน  นับถัดจากวันท่ีสพร.ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  
๑ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชำรุดบกพรอง 
                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิในการย่ืนขอเสนอและอ่ืน ๆ 
                          ๑๐.๑   เงินคาจางสำหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๖ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทำไดตอเม่ือ สพร.ไดรับอนุ มัติ เงินคาจางจากเงิน
งบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๖ แลวเทานั้น 
                          ๑๐.๒   เม่ือ สพร.ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนำสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของ
นั้นตองนำเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนำสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน  
๗ วัน นับต้ังแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย 
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือ
ไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซ่ึงสพร.ไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทาง
ราชการกำหนดดังระบุไวในขอ ๗ สพร. จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ำประกัน
การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   สพร.สงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน 
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสพร. คำวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๐.๖   สพร. อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากสพร.ไมได 
                                   (๑)    ไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอท่ีจะทำ
การจัดจางครั้งนี้ตอไป 
                                   (๒)    มีการกระทำท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
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                                   (๓)    การทำการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสพร. หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกำหนดไวโดยเครงครัด 
                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                          สพร. สามารถนำผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกให
เปนผูรับจางเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
 
                          ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกำหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทำสัญญากับสพร. ไวชั่วคราว 
 
 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
             ๕   กันยายน ๒๕๖๕ 
 
 
































