




เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขท่ี EGA/๖๐/๐๒๒๖ 
ประกวดราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์นวัตกรรมรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Innovation Center) 

ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.)  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามประกาศ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

...................................................... 
 

                 ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่ำ "สรอ." มีควำมประสงค์
จะ ประกวดรำคำจ้ำงพัฒนำเว็บไซต์ศูนย์นวัตกรรมรัฐบำลดิจิทัล (Digital Government Innovation Center) ของ
ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (สรอ.) ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  ณ ส ำนักงำนรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘ อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์ ชั้น ๑๗ ถนนรำงน้ ำ แขวงถนนพญำ
ไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร ๑๐๔๐๐ โดยมีข้อแนะน ำและข้อก ำหนดดังต่อไปนี้ 
 
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๑.๑ แบบรูปและรำยกำรละเอียด 
                         ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขกำรซื้อและกำรจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๑.๔ แบบสัญญำจ้ำง 
                         ๑.๕ แบบหนังสือค้ ำประกัน 

(๑) หลักประกันซอง 
(๒) หลักประกันสัญญำ 
(๓) หลักประกันกำรรับเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำ 
(๔) หลักประกันผลงำน 

                          ๑.๖ บทนิยำม 
(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำหรือผู้มีสิทธิเสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม 

                          ๑.๗ แบบบัญชีเอกสำร 
(๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ 

 
๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
                         ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำจ้ำง  ด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำง
รำชกำร 
                         ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำย
อ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริกำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกำศประกวดรำคำ
จ้ำง ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำม
ข้อ ๑.๖ 
                         ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ประสงค์จะเสนอรำคำได้มีค ำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 



-๒- 
 
                         ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องผ่ำนกำรคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรจ้ำงของสรอ. 
                         ๒.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงำน ประเภทเดียวกันกับงำนที่ ประกวด
รำคำจ้ำง ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่ำ ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บำทและเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำ
โดยตรงกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นซึ่งมีกฎหมำย
บัญญัติ ให้มี ฐ ำนะ เป็ นรำชกำรบริหำรส่ วนท้ องถิ่ น  รั ฐวิ สำหกิจ  หรือหน่ วยงำนเอกชนที่ สรอ . เชื่ อ ถื อ 
                         ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ 
                         ๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐซึ่งได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสรอ.
บัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 
                         ๒.๙ คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกิน
สำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ 
                 
๓. หลักฐานการเสนอราคา 
          ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
          ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอรำคำเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน

นิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
(ข) บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติ

บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่น
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอรำคำเป็นผู้ประสงค์จะเสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วม
ค้ำ ให้ยื่นส ำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ร่วม
ค้ำ และในกรณีที่ผู้เข้ำร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นบุคคลธรรมดำที่มิใช่สัญชำติไทย  ก็ให้ยื่นส ำเนำ
หนังสือเดินทำง หรือผู้ร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสำรตำมท่ีระบุไว้ใน (๑) 

(๔) ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจ
ควบคุม ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม (ถ้ำมี) พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

(๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
          ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้ 

(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขกำรซื้อและกำรจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนำมพร้อม
ประทับตรำ (ถ้ำมี) 

(๒) หนังสือมอบอ ำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำมอบ
อ ำนำจให้บุคคลอื่นท ำกำรแทน 

(๓) หลักประกันซองตำมข้อ ๕ 
(๔) ส ำเนำหนังสือรับรองผลงำน พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
(๕) แบบใบยื่นข้อเสนอกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
(๖) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 



-๓- 
 

๔. การเสนอราคา 
                         ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องยื่นข้อเสนอตำมแบบที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ
จ้ำง ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์และหนังสือแสดงเงื่อนไขกำรซื้อและกำรจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่
มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลำยมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอรำคำให้
ชัดเจน 
                         ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำจะต้องก ำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๓๐ วัน นับแต่วันยืนยันรำคำ
สุดท้ำย โดยภำยในก ำหนดยืนรำคำผู้ประสงค์จะเสนอรำคำหรือผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอ
ไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้ 
                         ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำจะต้องเสนอก ำหนดเวลำด ำเนินกำรตำมสัญญำที่จะจ้ำงให้แล้วเสร็จ
ไม่เกิน ๕๓๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำกสรอ.ให้เริ่มท ำงำน 
                         ๔.๔ ก่อนยื่นซองเอกสำรประกวดรำคำจ้ำง ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอ
รำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรูป และรำยละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำทั้งหมดเสียก่อนที่
จะตกลงยื่นข้อเสนอ ตำมเงื่อนไขในเอกสำรประกวดรำคำจ้ำง ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๔.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำจะต้องยื่นเอกสำร ประกวดรำคำจ้ำง ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
จ่ำหน้ำซองถึงประธำนคณะกรรมกำรประกวดรำคำจ้ำงพัฒนำเว็บไซต์ศูนย์นวัตกรรมรัฐบำลดิจิทัล ( Digital 
Government Innovation Center) ของส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (สรอ.) ด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ที่หน้ำซองว่ำ "เอกสำรประกวดรำคำ ตำมเอกสำรประกวดรำคำจ้ำง ด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ EGA/๖๐/๐๒๒๖" ยื่นต่อคณะกรรมกำร ประกวดรำคำ ในวันที่ ๑ กันยำยน ๒๕๖๐ ตั้งแต่
เวลำ ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลำ ๑๑.๓๐ น. ณ ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘ อำคำร
บำงกอกไทยทำวเวอร์ ชั้น ๑๗ ถนนรำงน้ ำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร ๑๐๔๐๐ 
                  เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นเอกสำรประกวดรำคำจ้ำง ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสำร
โดยเด็ดขำด 
                  คณะกรรมกำรประกวดรำคำจะด ำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอรำคำแต่ละรำยว่ำ
เป็นผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่ำงผู้ประสงค์จะเสนอรำคำกับผู้ให้บริกำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์  ตำมข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกำศ ประกวด
รำคำจ้ำง ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตำม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอ
รำคำแต่ละรำยทรำบผลกำรพิจำรณำเฉพำะของตน ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐำนว่ำ ผู้
ประสงค์จะเสนอรำคำรับทรำบแล้ว 
                  หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรประกวดรำคำก่อนหรือในขณะที่มีกำรเสนอรำคำด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ว่ำมีผู้ประสงค์จะเสนอรำคำหรือผู้มีสิทธิเสนอรำคำกระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำง
เป็นธรรม ตำมข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ประสงค์จะเสนอรำคำหรือผู้มีสิทธิเสนอรำคำรำยนั้นออก
จำกกำรเป็นผู้ประสงค์จะเสนอรำคำ และสรอ.จะพิจำรณำลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอรำคำหรือผู้มีสิทธิเสนอรำคำ
ดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน 
                  ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่ไม่ผ่ำนกำรคัดเลือกเบื้องต้น  เพรำะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงผู้ประสงค์จะเสนอ
รำคำกับผู้ให้บริกำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกำศประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็น
ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
รำคำที่ไม่ผ่ำนคุณสมบัติทำงด้ำนเทคนิคอำจอุทธรณ์ค ำสั่งดังกล่ำวต่อหัวหน้ำหน่วยงำนที่จัดหำพัสดุภำยใน  ๓ วัน นับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งจำกคณะกรรมกำรประกวดรำคำ กำรวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้ำหน่วยงำนที่จัดหำให้ถือเป็นที่สุด 
 
 



-๔- 
                  หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรประกวดรำคำว่ำ  กระบวนกำรเสนอรำคำจ้ำง  ด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อำจด ำเนินกำรต่อไปให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่ก ำหนดไว้คณะกรรมกำรประกวด
รำคำ จะสั่งพักกระบวนกำรเสนอรำคำ โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอรำคำพบปะหรือติดต่อสื่อสำรกับบุคคลอ่ืน และเมื่อ
แก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด ำเนินกระบวนกำรเสนอรำคำต่อไป จำกขั้นตอนที่ค้ำงอยู่ภำยในเวลำของกำรเสนอรำคำที่
ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนกำรเสนอรำคำ แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนกำรเสนอรำคำภำยในวันเดียวกัน เว้นแต่
คณะกรรมกำรประกวดรำคำ เห็นว่ำกระบวนกำรเสนอรำคำจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ำย  หรือข้อขัดข้องไม่อำจแก้ไข
ได้ ประธำนคณะกรรมกำรประกวดรำคำ จะสั่งยกเลิกกระบวนกำรเสนอรำคำ และก ำหนดวัน เวลำและสถำนที่ เพ่ือ
เริ่มต้นกระบวนกำรเสนอรำคำใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอรำคำทุกรำยที่อยู่ในสถำนที่นั้นทรำบ 
                  คณะกรรมกำรประกวดรำคำ  สงวนสิทธิ์ในกำรตัดสินใจด ำเนินกำรใด  ๆ ระหว่ำงกำรประกวด
รำคำ ฯ เพ่ือให้กำรประกวดรำคำ ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร 
            
             ๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำเสนอรำคำจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
 

(๑) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขกำรซื้อและกำรจ้ำงด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมำพร้อมกับซองข้อเสนอทำงเทคนิค 

(๒) รำคำสูงสุดของกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องเริ่มต้น
ที่ ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐บำท 

(๓) รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม และภำษีอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) รวมค่ำใช้จ่ำยทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว 

(๔) ผู้มีสิทธิเสนอรำคำหรือผู้แทนจะต้องมำลงทะเบียนเพ่ือเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน 
เวลำ และสถำนที่ท่ีก ำหนด 

(๕) ผู้มีสิทธิเสนอรำคำหรือผู้แทนที่มำลงทะเบียนแล้วต้อง LOGIN เข้ำสู่ระบบ 
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอรำคำหรือผู้แทนที่ LOGIN แล้ว จะต้องด ำเนินกำรเสนอรำคำ โดยรำคำที่เสนอ

ในกำรประกวดรำคำจ้ำง ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ ำกว่ำรำคำสูงสุดในกำรประกวดรำคำ ฯ และจะต้อง
เสนอลดรำคำขั้นต่ ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่ำครั้งละ ๔,๐๐๐.๐๐ บำทจำกรำคำสูงสุดในกำรประกวดรำคำฯ และ
กำรเสนอลดรำคำครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดรำคำครั้งละไม่น้อยกว่ำ ๔,๐๐๐.๐๐ บำท จำกรำคำครั้งสุดท้ำยที่เสนอลด
แล้ว 

(๗) ห้ำมผู้มีสิทธิเสนอรำคำถอนกำรเสนอรำคำ และเม่ือกำรประกวดรำคำ ฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง
ยืนยันรำคำต่อผู้ให้บริกำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ รำคำที่ยืนยันจะต้องตรงกับรำคำที่เสนอ
หลังสุด 

(๘) ผู้มีสิทธิเสนอรำคำที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะรำคำต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรให้บริกำร
เสนอรำคำทำงอิเล็กทรอนิกส์และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงของผู้ให้บริกำรตลำดกลำง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทรำบในวันเสนอรำคำ 

(๙) ผู้ มี สิ ทธิ เ สนอรำคำจะต้ องมำ เสนอรำคำ  ในวั นที่  ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๐  ตั้ ง แต่
เวลำ ๑๐.๔๕น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมำยตำมแบบแจ้งวัน เวลำ และสถำนที่เสนอ
รำคำ (บก ๐๐๕) ให้ทรำบต่อไป 

 
๕. หลักประกันซอง 
                         ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องวำงหลักประกันซองพร้อมกับกำรยื่นซองข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค
จ ำนวน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บำท (หนึ่งแสนสองหมื่นบำทถ้วน ) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลำกำรค้ ำ
ประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดกำรยืนรำคำ โดยหลักประกันให้ใช้อย่ำง
หนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ 



-๕- 
            ๕.๑ เงินสด 
            ๕.๒ เช็คท่ีธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่สรอ. โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค หรือก่อนหน้ำนั้น
ไม่เกิน ๓ วันท ำกำรของทำงรำชกำร 
            ๕.๓ หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรในประเทศตำมแบบหนังสือค้ ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
            ๕.๔ หนังสือค้ ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำร
เงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้
ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ทรำบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตำมแบบหนังสือค้ ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑) 
            ๕.๕ พันธบัตรรัฐบำลไทย 
                  หลักประกันซองตำมข้อนี้ สรอ.จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำหรือผู้ค้ ำประกันภำยใน ๑๕ วัน นับถัด
จำกวันที่ได้พิจำรณำในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอรำคำรำยที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอรำคำต่ ำสุดจะคืนให้
ต่ อ เ มื่ อ ไ ด้ ท ำ สั ญ ญ ำ ห รื อ ข้ อ ต ก ล ง  ห รื อ เ มื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ส น อ ร ำ ค ำ ไ ด้ พ้ น จ ำ ก ข้ อ ผู ก พั น แ ล้ ว 
            กำรคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
            ๖.๑ ในกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์นี้ สรอ.จะพิจำรณำตัดสินด้วย รำคำรวม 
            ๖.๒ หำกผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรเสนอรำคำไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตำม
ข้อ ๔ แล้วคณะกรรมกำรด ำเนินกำรประกวดรำคำจะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยนั้น เว้น
แต่เป็นข้อผิดพลำดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลำดไปจำกเงื่อนไขของเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สำระส ำคัญ ทั้งนี้เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อสรอ.เท่ำนั้น 
             ๖.๓ สรอ.สงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำรำคำของผู้ประสงค์จะเสนอรำคำ โดยไม่มีกำรผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                       (๑) ไม่ปรำกฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐำนกำรรับเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของสรอ.  
                       (๒) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ก ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระส ำคัญ หรือมีผลท ำให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบระหว่ำงผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยอ่ืน 
             ๖ .๔  ใ นก ำ รตั ด สิ น ก ำ รป ร ะกวดร ำค ำจ้ ำ ง ด้ ว ย วิ ธี ก ำ รท ำ ง อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส์ ห รื อ ใ น ก ำ ร ท ำ
สัญญำ คณะกรรมกำร ประกวดรำคำหรือสรอ.มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำชี้แจงข้อเท็จจริง  สภำพ ฐำนะ หรือ
ข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอรำคำได้ สรอ.มีสิทธิที่จะไม่รับรำคำ หรือไม่ท ำสัญญำหำกหลักฐำน
ดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง 
              ๖.๕ สรอ.ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใดหรือรำคำที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอำจ
พิจำรณำเลือกจ้ำงในจ ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิกกำรประกวดรำคำจ้ำง
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็น
ส ำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของสรอ.เป็นเด็ดขำด ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ มิได้ รวมทั้ง
สรอ.จะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอรำคำเป็นผู้ทิ้ง
งำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อได้ว่ำกำรเสนอรำคำกระท ำกำร
โดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทนเป็นต้น 
                   ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอรำคำรำยที่เสนอรำคำต่ ำสุด เสนอรำคำต่ ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจด ำเนินงำน
ตำมสัญญำได้ คณะกรรมกำรประกวดรำคำหรือสรอ.จะให้ผู้มีสิทธิเสนอรำคำรำยนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ท ำให้
เชื่อได้ว่ำผู้มีสิทธิเสนอรำคำสำมำรถด ำเนินงำนตำมกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จ
สมบูรณ์ หำกค ำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สรอ.มีสิทธิที่จะไม่รับรำคำของผู้มีสิทธิเสนอรำคำรำยนั้น 
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              ๖.๖ ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงภำยหลังจำกกำรประกวดรำคำจ้ำง ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ว่ำผู้
ประสงค์จะเสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอรำคำ
รำยอ่ืนหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงผู้มีสิทธิเสนอรำคำกับผู้ให้บริกำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์  ณ วัน
ประกำศประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอรำคำที่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำง
กำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ ๑.๖ สรอ.มีอ ำนำจที่จะตัดรำยชื่อผู้มีสิทธิเสนอรำคำดังกล่ำว และสรอ.จะ
พิจำรณำลงโทษผู้มีสิทธิเสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ทิ้งงำน 
 
๗. การท าสัญญาจ้าง 
            ผู้ชนะกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์(ผู้รับจ้ำง)จะต้องท ำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำดัง
ระบุในข้อ ๑.๔ กับสรอ.ภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจ ำนวนเงิน
เท่ำกับร้อยละ๕ของรำคำค่ำจ้ำงที่ประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สรอ.ยึดถือไว้ในขณะท ำ
สัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 
             ๗.๑ เงินสด 
             ๗.๒ เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่สรอ. โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท ำสัญญำหรือก่อนหน้ำนั้นไม่เกิน ๓ วัน ท ำกำร
ของทำงรำชกำร 
              ๗.๓ หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศตำมแบบหนังสือค้ ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒) 
              ๗.๔ หนังสือค้ ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำร
เงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้
ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ทรำบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตำมแบบหนังสือค้ ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๒) 
              ๗.๕ พันธบัตรรัฐบำลไทย 
                    หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่คู่สัญญำพ้นจำกข้อผูกพันตำม
สัญญำจ้ำงแล้ว 
 
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
               สรอ.จะจ่ำยเงินค่ำจ้ำง โดยแบ่งออกเป็น ๔ งวด ดังนี้ 
                งวดที่ ๑ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒๐ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ผู้รับจ้ำงจะต้อง
ด ำเนินกำรส่งมอบงำนตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำนข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๔๕ วัน นับถัดจำกวันที่ลง
นำมในสัญญำ พร้อมส่งมอบในรูปแบบเอกสำร จ ำนวน ๑ ชุด และในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงใน Flash 
drive จ ำนวน ๑ หน่วย ดังนี้ 
                             ๑. รำยงำนแผนกำรปฏิบัติงำน โดยประกอบด้วย แผนกำรด ำเนินงำน และระยะเวลำกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำรตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำน ทั้งหมดของระบบ 
                             ๒. รำยงำนกำรออกแบบสถำปัตยกรรมพร้อมทั้งระบบฐำนข้อมูลที่พัฒนำ (Paper Design) ให้
แล้วเสร็จภำยใน ๔๕ วัน 
                งวดที่ ๒ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒๐ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ผู้รับจ้ำงจะต้อง
ด ำเนินกำรส่งมอบงำนตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำนข้อ ๖.๓, ๖.๔ และ ๖.๕ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๗๕ วัน นับถัดจำกวันที่
ลงนำมในสัญญำ พร้อมส่งมอบในรูปแบบเอกสำร จ ำนวน ๑ ชุด และในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงใน Flash 
drive จ ำนวน ๑ หน่วย ดังนี้ 

๑. ระบบต้นแบบเว็บไซต์ (Prototype) จ ำนวน ๑ ระบบ 
๒. รำยงำนกำรวิเครำะห์และออกแบบ User Interface และ User Experience ๘.๒.๓. 

ตรำสัญลักษณ์ (Logo) ของเว็บไซต์ พร้อมทั้งไฟล์ชิ้นงำนต้นฉบับ (Artwork) และ 
สำมำรถแก้ไขได้ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๗๕ วัน 
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                งวดที่ ๓ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๔๐ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ผู้รับจ้ำงจะต้อง
ด ำเนินกำรส่งมอบงำนตำมขอบเขตกำรด ำเนินงำนตำมข้อ ๖.๖, ๖.๗, ๖.๘, ๖.๙, ๖.๑๐, ๖.๑๑, ๖.๑๒, ๖.๑๓ และ 
๖.๑๔ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๖๕ วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำ พร้อมส่งมอบในรูปแบบเอกสำร จ ำนวน ๑ ชุด 
และในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บันทึกลงใน Flash drive จ ำนวน ๑ หน่วย ดังนี้ 
                             ๑. ระบบเว็บไซต์ฯ จ ำนวน ๑ ระบบ พร้อมทั้งลิขสิทธิ์ และ Source Code ทั้งหมดท่ีเกี่ยวข้อง                
                             ๒. คู่มือส ำหรับผู้ใช้งำนระบบ 
                             ๓. คู่มือส ำหรับกำรดูแลรักษำ 
                             ๔. คู่มือประกอบกำรน ำข้อมูลเข้ำสู่ระบบ 
                             ๕. รำยงำนกำรติดตั้ง ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๖๕ วัน 
                งวดสุดท้ำย เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒๐ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตำมสัญญำ 
๙. อัตราค่าปรับ 
               ค่ำปรับตำมแบบสัญญำจ้ำงข้อ ๑๗ จะก ำหนดในอัตรำร้อยละ ๐.๑ ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำต่อวัน 
๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
               ผู้ชนะกำรประกวดรำคำจ้ำง ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท ำสัญญำ
จ้ำงตำมแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงที่เกิดขึ้นภำยใน
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี นับถัดจำกวันที่สรอ.ได้รับมอบงำน โดยผู้รับจ้ำงต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดี
ดังเดิมภำยใน ๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมช ำรุดบกพร่อง 
 ๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
               ๑๑.๑ เงินค่ำจ้ำงส ำหรับงำนจ้ำงครั้งนี้ ได้มำจำก เงินงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                         กำรลงนำมในสัญญำจะกระท ำได้ต่อเมื่อสรอ.ได้รับอนุมัติเงินค่ำจ้ำงจำก เงินงบประมำณประจ ำปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วเท่ำนั้น 
               ๑๑.๒ เมื่อสรอ.ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำงตำมกำรประกวด
รำคำจ้ำง ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์แล้วถ้ำผู้รับจ้ำงจะต้องสั่งหรือน ำสิ่งของมำเพ่ืองำนจ้ำงดังกล่ำวเข้ำมำจำก
ต่ำงประเทศและของนั้นต้องน ำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศก ำหนด ผู้มีสิทธิเสนอรำคำซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้ 

(๑) แจ้ ง ก ำ ร สั่ ง ห รื อน ำ สิ่ ง ข อ งดั ง กล่ ำ ว เ ข้ ำ ม ำ จ ำกต่ ำ งป ร ะ เท ศต่ อ ส ร อ . เ จ้ ำ ท่ ำ
ภำยใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงสั่งหรือซื้อขำยของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได ้

(๒) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจำก
ต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกสรอ.เจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
กำรพำณิชยนำวี 

                ๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำซึ่งได้ยื่นเอกสำรประกวดรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  ต่อสรอ.
ฯ แล้วจะถอนตัวออกจำกกำรประกวดรำคำฯ มิได้ และเมื่อได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอรำคำแล้ว ต้องเข้ำ
ร่วมเสนอรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น สรอ.จะ
ริบหลักประกันซองจ ำนวนร้อยละ ๒.๕ของวงเงินที่จัดหำทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำย
อ่ืน (ถ้ำมี) รวมทั้งอำจพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำนได้ หำกมีพฤติกรรมเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม 



-๘- 
 

                ๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอรำคำซึ่งสรอ.ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท ำสัญญำหรือข้อตกลงภำยในเวลำที่ทำงรำชกำร
ก ำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สรอ.จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือค้ ำประกันซองทันที  และอำจ
พิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอ่ืน (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
                ๑๑.๕ สรอ.สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก ำหนดในแบบสัญญำให้เป็นไปตำมควำมเห็นของ
ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี) 
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
              ในระหว่ำงระยะเวลำกำรด ำเนินงำนผู้รับจ้ำงพึงปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบได้ก ำหนดไว้
โดยเคร่งครัด 
 หมายเหตุ 
                 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำ หมำยถึง ผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำง ที่เข้ำรับกำรคัดเลือกจำกหน่วยงำนที่จะจัดหำพัสดุ 
เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิเสนอรำคำ 
                 ผู้มีสิทธิเสนอรำคำ หมำยถึง ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกจำกหน่วยงำนที่จะจัดหำพัสดุ 
ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
                 กำรนับระยะเวลำค้ ำประกันซองตำมข้อ ๕ ให้หน่วยงำนที่จัดหำพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลำติดต่อกัน คือ 
ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิคจนถึงวันยืนยันรำคำสุดท้ำย (วันเสนอรำคำ) และนับต่อเนื่องกัน
ในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจำกวันยืนยันรำคำสุดท้ำย จนถึงวันสิ้นสุดกำรยืนรำคำ ตัวอย่ำงเช่น ก ำหนดวันยื่นซอง
ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค วันที่ ๑ กันยำยน ๒๕๖๐ ก ำหนดวันเสนอรำคำวันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๐ และก ำหนดยืน
รำคำ ๓๐ วัน นับแต่วันยืนยันรำคำสุดท้ำย กำรนับระยะเวลำค้ ำประกันซองคือ วันที่  ๑ กันยำยน ๒๕๖๐ จนถึง
วันที่ ๒๙ กันยำยน ๒๕๖๐ และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๒๙ 
ตุลำคม ๒๕๖๐ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลำกำรนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วันที่  ๑ กันยำยน ๒๕๖๐ จนถึง
วันที่ ๒๙ ตุลำคม ๒๕๖๐  
                  กำรเสนอลดรำคำขั้นต่ ำ (Minimum Bid) ให้หน่วยงำนที่จะจัดหำพัสดุค ำนวณวงเงินกำรเสนอลดรำคำ
ขั้นต่ ำแต่ละครั้งในอัตรำร้อยละ ๐.๒ ของรำคำสูงสุดของกำรประกวดรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์หำกค ำนวณ
แล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่ำวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ เพ่ือควำม
ชัดเจน และป้องกันควำมผิดพลำดในกำรเสนอลดรำคำขั้นต่ ำแต่ละครั้ง เช่น กรณีรำคำสูงสุดของกำรประกวดรำคำฯ 
๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บำท ค ำนวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ำกับ ๓๑๑,๓๑๔ บำท ให้ก ำหนดกำรเสนอลดรำคำขั้นต่ ำ (Minimum 
Bid) ไม่น้อยกว่ำครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บำท รำคำสูงสุดของกำรประกวดรำคำฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บำท ค ำนวณร้อยละ 
๐.๒ ได้เท่ำกับ ๘๙,๑๓๕ บำท ให้ก ำหนดกำรเสนอลดรำคำขั้นต่ ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่ำครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บำท 
รำคำสูงสุดของกำรประกวดรำคำฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บำท ค ำนวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ำกับ ๑๕,๕๗๘ บำท ให้ก ำหนดกำร
เสนอลดรำคำขั้นต่ ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่ำครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บำท ทั้งนี้ ผู้เสนอรำคำสำมำรถเสนอลดรำคำขั้น
ต่ ำสูงกว่ำรำคำขั้นต่ ำที่ก ำหนดได้ เช่น กรณีก ำหนดกำรเสนอลดรำคำขั้นต่ ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่ำครั้งละ 
๓๐๐,๐๐๐ บำทผู้เสนอรำคำสำมำรถเสนอลดรำคำได้ครั้งละมำกกว่ำ ๓๐๐,๐๐๐ บำท ได้ และกำรเสนอลดรำคำครั้ง
ถัดๆไป ต้องเสนอลดรำคำตำมที่ก ำหนดจำกรำคำครั้งสุดท้ำยที่เสนอลดแล้ว ส ำหรับกรณีกำรจัดหำพัสดุที่หน่วยงำนที่
จะจัดหำพัสดุก ำหนดให้เสนอรำคำในลักษณะกำรเสนอรำคำต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงำนก ำหนดให้เสนอรำคำและ
พิจำรณำในลักษณะกำรเสนอรำคำรวม เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้นได้ 
  

ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 
๑๘ สิงหำคม ๒๕๖๐ 

 


