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เอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
เลขท่ี DGA/64/0075  

การซ้ืองานจัดซ้ือและอนุญาตใหใชสิทธิการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับตรวจสอบ 
และรายงานชองโหวของระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชัน (ครั้งท่ี ๒) 

ตามประกาศ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
ลงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔   

------------------------------------------------------------ 

 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ซ่ึงตอไปนี้ เรียกวา "สำนักงาน" มีความ
ประสงคจะประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี ้
 งานจัดซ้ือและอนุญาตใหใชสิทธิการใชงาน   จำนวน ๑  รายการ 
 โปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับตรวจสอบและรายงานชองโหว 
 ของระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชัน  
พัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใชงานไดทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ฉบับนี้ โดยมีขอแนะนำและขอกำหนด ดังตอไปนี้ 
 ๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                         ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                         ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไวในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                         ๑.๓     สัญญาซ้ือขายท่ัวไป 
                         ๑.๔     แบบหนังสือค้ำประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 
                    ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
                      ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 
                  ๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 
                         ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                         ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                         ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                         ๒.๔    ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบ
ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
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                         ๒.๕    ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิง
งานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปน
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                         ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                        ๒.๗    เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                         ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก 
สำนักงาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                         ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
                         ๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
  ๒.๑๑ ผูเสนอราคาจะตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีระบุไวในเอกสารนี้ ในวงเงิน
ไมนอยกวา ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามลานบาทถวน) จำนวน ๑ ผลงาน โดยตองเปนผลงานสัญญาเดียว
ยอนหลังไมเกิน ๓ ป นับจากวันท่ีงานแลวเสร็จจนถึงวันท่ียื่นเอกสาร ซ่ึงเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับ
หนวยงานภาครัฐ หรือหนวยงานเอกชนท่ี สพร. เชื่อถือ โดยจะตองแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานและสำเนา
สัญญา พรอมรับรองสำเนาถูกตองมาพรอมกันในวันยื่นขอเสนอโครงการ 
                    ๒.๑๒  ผูเสนอราคาจะตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจำหนายจากผูผลิตหรือตัวแทน
จำหนายในประเทศไทยโดยใหยื่นขณะเขาเสนอราคา                   
 ๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ 
                      ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 
                         ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 
                                           (ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผู
ถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 
                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ให
ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูนั้น สำเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอม
ท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 
                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่น
สำเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ  
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                                           (๔.๑)   สำเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี) 
                                           (๔.๒)   สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ.๒๐) 
                                           (๔.๓)   สำเนาหนาสมุดบัญชีธนาคาร (ธนาคารกรุงไทยไมเสียคาธรรมเนียม
การโอน หากเปนธนาคารอ่ืนจะเสียคาธรรมเนียมการโอน) 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี 
๑ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบ
ในขอ ๑.๖ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                         ๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                (๑)  ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอ่ืนกระทำการแทนใหแนบ
หนังสือมอบอำนาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบ
อำนาจ ท้ังนี้หากผูรับมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
                               (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 
                               (๓)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 
                               (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ  
                                      (๔.๑)   ผูเสนอราคาจะตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีระบุไวใน
เอกสารนี้ ในวงเงินไมนอยกวา ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามลานบาทถวน) จำนวน ๑ ผลงาน โดยตองเปนผลงาน
สัญญาเดียวยอนหลังไมเกิน ๓ ป ตาม TOR ขอ ๓.๕ 
                                           (๔.๒)   ผูเสนอราคาจะตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทนจำหนายจากผูผลิต
หรือตัวแทนจำหนายในประเทศไทย โดยใหยื่นขณะเขาเสนอราคา 
                                           (๔.๓)   ผูเสนอราคาจะตองจัดทำขอบเขตการดำเนินงานเปนตาราง
เปรียบเทียบคุณสมบตัิตาม TOR ขอ ๔.๖ 
                                           (๔.๔)   เง่ือนไขการรับประกันและการบริการหลังการขาย 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี 
๒ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบ
ในขอ ๑.๖ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใด  ๆ  ท้ังสิ้น และ
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จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผูยื่น
ขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอ
ราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไม
ตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสำคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คา
จดทะเบียน และคาใชจายอ่ืน ๆ  ท้ังปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องคการมหาชน) 
                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคา
โดยภายในกำหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกำหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซ้ือขาย หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก สำนักงาน ใหสงมอบพัสดุ 
                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
งานจัดซ้ือและอนุญาตใหใชสิทธิการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับตรวจสอบและรายงานชองโหวของ
ระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชัน ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ สำนักงานจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
                          ๔ .๕     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่น
ขอเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาใน
การเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                          เม่ือพนกำหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ
การเสนอราคาใด  ๆ  โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารสำหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบ
ความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล 
(Upload) เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแก สำนักงาน ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดำเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอ
รายอ่ืน ตามขอ ๑.๕ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการ
เปนผูยื่นขอเสนอ 
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือ
ในขณะท่ีมีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทำอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และสำนักงาน จะพิจารณา
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ลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแต สำนักงาน จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผู
ริเริ่มใหมีการกระทำดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ สำนักงาน 
                          ๔.๑๐    ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
                                    (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                                    (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ  (ถามี) 
รวมคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 
                                    (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา ท่ีกำหนด 
                                    (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 
                                    (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทำความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
                  ๕. หลักประกันการเสนอราคา 
                         ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จำนวน ๓๖๖,๘๐๐.๐๐ 
บาท (สามแสนหกหม่ืนหกพันแปดรอยบาทถวน) 
                         ๕.๑ เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือ 
ดราฟทนั้นชำระตอเจาหนาท่ีในวันท่ียื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทำการ 
                        ๕ .๒  หนั งสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายกำหนด 
                         ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  ๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำ
ประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด 
                         กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอนำเช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตอง
สงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสำนักงานตรวจสอบความถูกตองในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ระหวางเวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                         กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือค้ำ
ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคาใหระบุชื่อผูเขารวมคารายท่ี
สัญญารวมคากำหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ 
               ๖. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 
                         ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สำนักงานจะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 
                         ๖.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
                                 กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สำนักงาน จะ
พิจารณาจาก ราคารวม 
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                         ๖.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอราย
ใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีสำนักงานกำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
ในสวนท่ีมิใชสาระสำคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
                         ๖.๔ สำนักงานสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ใน
กรณีดังตอไปนี้ 
                                 (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผู ซ้ือเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของสำนักงาน 
                                 (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส 
                                 (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
                         ๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือสำนักงานมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได 
สำนักงาน มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทำสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไม
ถูกตอง 
                        ๖.๖ สำนักงานทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือ
ประโยชนของทางราชการเปนสำคัญ และใหถือวาการตัดสินของ สำนักงานเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะ
เรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใด ๆ  มิได รวมท้ังสำนักงาน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม 
หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทำการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสหรือสำนักงาน จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทำใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอ
สามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคำชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได 
สำนักงาน มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมี
สิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใด ๆ  จากสำนักงาน 
                         ๖.๗ กอนลงนามในสัญญาสำนักงานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
หากปรากฏวามีการกระทำท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือ



หนา ๗ จาก ๙ 

 

สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
                  ๗. การทำสัญญาซ้ือขาย 
                         ๗.๑ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทำการ นับแตวันท่ีทำขอตกลงซ้ือสำนักงานจะพิจารณาจัดทำขอตกลงเปนหนังสือแทนการทำ
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 
                         ๗.๒ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทำการ หรือสำนักงานเห็นวาไมสมควรจัดทำขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทำสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทำขอตกลงเปน
หนังสือ กับสำนักงานภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจำนวน
เงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาสิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหสำนักงานยึดถือไวในขณะทำสัญญา 
โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
                           (๑) เงินสด 
                           (๒) เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็ค 
หรอืดราฟทนั้นชำระตอเจาหนาท่ีในวันทำสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทำการ 
                           (๓) ห นั งสื อ ค้ ำป ร ะ กั น ข อ งธ น าค ารภ าย ใน ป ระ เท ศ  ต าม ตั ว อ ย า ง ท่ี
คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสอืค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางกำหนด 
                           (๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตาม
ตัวอยางหนังสือค้ำประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                           (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                           หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 
                           หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุท่ีซ้ือซ่ึงสำนักงาน 
ไดรับมอบไวแลว 
               ๘. คาจางและการจายเงิน 
                       สำนักงาน จะจายคาสิ่งของซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ  และ
คาใชจายท้ังปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ตามสัญญาซ้ือขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และสำนักงาน ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว 
                ๙. อัตราคาปรับ 
                        คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือ
ขอตกลงซ้ือขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน 
              ๑๐. การรับประกันความชำรดุบกพรอง 
                         ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทำสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ 
หรือทำขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ี
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เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันท่ี สำนักงาน ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชำรุดบกพรอง 
               ๑๑. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอ่ืน ๆ  
                         ๑๑.๑   เงินคาพัสดุสำหรับการซ้ือครั้งนี้  ไดมาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณ
ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทำได ตอเม่ือสำนักงานไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจาก
เงินงบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๔ แลวเทานั้น 
                         ๑๑.๒   เม่ือสำนักงานไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซ้ือสิ่งของ
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนำสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและ
ของนั้นตองนำเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนำสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรม
เจาทา ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
                        ๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซ่ึงสำนักงานไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญาหรือขอตกลงซ้ือเปน
หนังสือภายในเวลาท่ีกำหนด ดังระบุไวในขอ ๗ สำนักงานจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจาก
ผูออกหนังสือค้ำประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) 
รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 
                       ๑๑.๔   สำนักงานสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาหรือ
ขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
                        ๑๑.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือ
แยงกัน ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน คำวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่น
ขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใด ๆ  เพ่ิมเติม 
                        ๑๑.๖   สำนักงานอาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะ
เรียกรองคาเสียหายใด  ๆ  จากสำนักงานไมได 
                                   (๑)    สำนักงานไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดซ้ือหรือท่ีไดรับจัดสรรแต
ไมเพียงพอท่ีจะทำการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไป 
                                   (๒)    มีการกระทำท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือหรือท่ีไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปน
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ธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืน
ใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทำการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสำนักงาน หรือ
กระทบตอประโยชนสาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
               ๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                         ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกำหนดไวโดยเครงครัด 
               ๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                         สำนักงาน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูขายเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                         ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกำหนดจะถูกระงับการยื่น
ขอเสนอหรือทำสัญญากับสำนักงาน ไวชั่วคราว 
 

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) 
๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ 


