เอกสาร ประกวดราคาจ้าง เลขที่ EGA/๖๐/๐๐๒๕
ประกวดราคาจ้างบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับให้บริการ MailGoThai ประจาปี ๒๕๖๐
ตามประกาศ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙
......................................................
สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ "สรอ." มีควำมประสงค์จะประกวด
รำคำจ้ำงบริกำรระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับให้บริกำร MailGoThai ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีข้อแนะนำและ
ข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรำยกำรละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอรำคำ
๑.๓ แบบสัญญำจ้ำง
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญำ
(๓) หลักประกันกำรรับเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำ
(๔) หลักประกันผลงำน
๑.๕ บทนิยำม
(๑) ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสำร
(๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ ประกวดรำคำจ้ำง
๒.๒ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
๒.๓ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วัน ประกำศ
ประกวดรำคำ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ ๑.๕
๒.๔ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้น
แต่รัฐบำล ของผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๒.๕ ผู้เสนอรำคำต้องผ่ำนกำรคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรจ้ำงของ สรอ.
๒.๖ ผู้เสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงำนก่อสร้ำง ประเภทเดียวกันกับงำนที่ ประกวดรำคำ
จ้ำง ในวงเงินไม่น้อยกว่ำ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บำทและเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำม
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นซึ่งมีกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำร
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชนที่กรมเชื่อถือ
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ

๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐซึ่งได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ สรอ.
บัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
๒.๙ คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกิน
สำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
๒.๑๐ ผู้เสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงำนประเภทเดียวกันกับงำนดังกล่ำวหรือโครงกำร
ดำเนินกำรพัฒนำหรือให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในวงเงินไม่น้อยกว่ำ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บำท (ห้ำล้ำนบำทถ้วน)
โดยต้องเป็นผลงำนสัญญำเดียวย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับจำกวันที่งำนแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นเอกสำร ซึ่งเป็นผลงำนที่
เป็นผู้สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนอื่นของรัฐ หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นซึ่งมีกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชน
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลถูกต้องตำมกฎหมำย โดยจะต้องแนบสำเนำหนังสือรับรองผลงำนหรือสำเนำสัญญำ พร้อม
รับรองสำเนำถูกต้องมำพร้อมกันในวันยื่นข้อเสนอโครงกำร
๒.๑๑ ผู้เสนอรำคำจะต้องมีหนังสือรับรองให้เป็นตัวแทนจำหน่ำยซอฟต์แวร์ระบบจดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์หรือให้บริกำรซอฟต์แวร์ระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ที่เสนอในโครงกำร จำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ หรือ
สำขำของเจ้ำของผลิตภัณฑ์ในประเทศ หรือตัวแทนจำหน่ำยที่ได้รับกำรแต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์
รวมถึงกำรยืนยันกำรสนับสนุนด้ำนเทคนิค กำรให้คำปรึกษำในกำรใช้งำนและแก้ไขปัญหำ โดยต้องแนบหนังสือรับรอง
มำเสนอพร้อมกับเอกสำรทำงเทคนิค
๒.๑๒ ผู้เสนอรำคำจะต้องมีบุคลำกรที่มีประสบกำรณ์และควำมรู้ ควำมชำนำญในกำรติดตั้งระบบ
เกี่ยวกับระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail System) สำหรับหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือ
ต่ำงประเทศ ไม่ต่ำกว่ำ ๕ ปี เข้ำร่วมเป็นคณะทำงำนในกำรดำเนินกำรโครงกำรนี้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับซองใบเสนอรำคำ โดยแยกไว้นอกซองใบ
เสนอรำคำ เป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชือ่ หุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม(ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม(ถ้ำมี)และบัญชีผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชนของผู้นั้น สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นผู้เสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นสำเนำสัญญำ
ของกำรเข้ำร่วมค้ำ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ร่วมค้ำ และในกรณีที่ผู้เข้ำร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นบุคคลธรรมดำที่
มิใช่สัญชำติไทย ก็ให้ยื่นสำเนำหนังสือเดินทำง หรือผู้ร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) แบบแสดงกำรลงทะเบียนในระบบ e-GP
(๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอรำคำ ตำมแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้เสนอรำคำมอบอำนำจ
ให้บุคคลอื่น ลงนำมในใบเสนอรำคำแทน
(๒) หลักประกันซองตำมข้อ ๕
(๓) สำเนำหนังสือรับรองผลงำน พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๔) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอรำคำ ตำมแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอรำคำต้องยื่นเสนอรำคำตำมแบบที่กำหนดไว้ในเอกสำร ประกวดรำคำนี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่อของผู้เสนอรำคำให้ชัดเจน จำนวนเงิน
ที่ เ สนอจะต้ อ งระบุ ต รงกั น ทั้ ง ตั ว เลขและตั ว อั ก ษร โดยไม่ มี ก ำรขู ด ลบหรื อ แก้ ไ ข หำกมี ก ำรขู ด ลบ ตก
เติ ม แก้ ไ ข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลำยมือชื่อผู้เสนอรำคำ พร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ในกำรเสนอรำคำ ให้เสนอเป็นเงินบำท และเสนอรำคำเพียงรำคำเดียว โดยเสนอรำคำรวม และ
หรือรำคำ ต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง ทั้งนี้ รำคำรวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดรำคำรวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอื่น และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว
รำคำที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๙๐วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
รำคำ โดยภำยในกำหนดยืนรำคำผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
๔.๓ ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอกำหนดเวลำดำเนินกำรแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๓๔ วัน นับถัดจำกวันลง
นำมในสัญญำจ้ำง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำก สรอ.ให้เริ่มทำงำน
๔.๔ ก่อนยื่นซอง ประกวดรำคำ ผู้เสนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรูป และรำยละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและ เข้ำใจเอกสำร ประกวดรำคำ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซอง ประกวดรำคำ ตำมเงื่อนไขในเอกสำร
ประกวดรำคำ
๔.๕ ผู้เสนอรำคำจะต้องยื่นซองใบเสนอรำคำที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่ำหน้ำซองถึง ประธำน
คณะกรรมกำรรับและเปิดซองประกวดรำคำจ้ำงบริกำรระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับให้บริกำร MailGoThai
ประจำปี ๒๕๖๐ โดยระบุไว้ที่หน้ำซองว่ำ "ใบเสนอรำคำตำมเอกสำร ประกวดรำคำ เลขที่EGA/๖๐/๐๐๒๕" ยื่นต่อ
คณะกรรมกำรรั บ และเปิ ดซอง ประกวดรำคำ ในวันที่ ๒๐ ตุล ำคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เ วลำ ๑๐.๐๐ น. ถึง
เวลำ ๑๑.๓๐ น. ณ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ชั้น ๑๗ เลขที่ ๑๐๘ อำคำรบำงกอกไทย
ทำวเวอร์ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่นซอง ประกวดรำคำ แล้วจะไม่รับซอง ประกวดรำคำ โดยเด็ดขำด
คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร ประกวดรำคำ จะดำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
เสนอรำคำแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ตำมข้อ ๑.๕ (๑) ณ วัน
ประกำศ ประกวดรำคำ หรือไม่ และประกำศรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกก่อนกำรเปิดซองใบเสนอ
รำคำ
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร ประกวดรำคำ ก่อนหรือในขณะที่มีกำร
เปิดซองใบเสนอรำคำว่ำ มีผู้เสนอรำคำกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำม
ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม คณะ
กรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำ และประกำศรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิ
ได้รับกำรคัดเลือก และ สรอ.จะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่คณะกรรมกำรฯ จะวินิจฉัยได้

ว่ำผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ที่ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของทำงรำชกำรและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มี
กำรกระทำดังกล่ำว
ผู้เสนอรำคำที่ถูกตัดรำยชื่อออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำเพรำะเหตุเป็นผู้เสนอรำคำที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศ ประกวดรำคำ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็น
กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม อำจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่ำวต่อปลัดกระทรวงภำยใน ๓ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร ประกวดรำคำ กำรวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมกำรรับและเปิดซอง ประกวดรำคำ จะเปิดซองใบเสนอรำคำของผู้เสนอรำคำที่
มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือก ดังกล่ำวข้ำงต้น ณ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ชั้น ๑๗ เลขที่ ๑๐๘
อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ ในวันที่ ๒๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่
เวลำ ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
กำรยื่นอุทธรณ์ตำมวรรคห้ำ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีกำรขยำยระยะเวลำกำรเปิดซองใบเสนอ
รำคำ เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจำรณำเห็นว่ำ กำรขยำยระยะเวลำดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง และ
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจำรณำเห็นด้วยกับคำคัดค้ำนของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่ำกำรยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำที่
ได้ดำเนินกำรไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอำนำจยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอ
รำคำดังกล่ำวได้
๕. หลักประกันซอง
ผู้เสนอรำคำต้องวำงหลักประกันซองพร้อมกับกำรยื่นซองประกวดรำคำ จำนวน ๒,๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บำท
(สองล้ำนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบำทถ้วน)
โดยหลักประกันให้ใช้อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่ สรอ. โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประกวดรำคำ หรือก่อนหน้ำนั้น
ไม่เกิน ๓ วันทำกำร
๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนำคำรในประเทศตำมแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตำม
ประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ทรำบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตำมแบบ
หนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันซองตำมข้อนี้ สรอ.จะคืนให้ผู้เสนอรำคำหรือผู้ค้ำประกันภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำก
วันที่ได้พิจำรณำในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอรำคำรำยที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอรำคำต่ำสุดไม่เกิน ๓ รำย จะคืน
ให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญำหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอรำคำได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว
กำรคืนหลักประกันซองไม่ว่ำกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในกำร ประกวดรำคำ ครั้งนี้ สรอ.จะพิจำรณำตัดสินด้วย รำคำรวม
๖.๒ หำกผู้เสนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรเสนอรำคำไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นซอง ประกวดรำคำ ไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมกำรฯจะไม่รับ
พิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลำดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจำกเงื่อนไข
ของเอกสำรประกวดรำคำ ในส่วนที่มิใช่สำระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อสรอ.

เท่ำนั้น
๖.๓ สรอ.สงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำ โดยไม่มีกำรผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรำกฏชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสำร ประกวดรำคำ หรือในหลักฐำน
กำรรับเอกสำร ประกวดรำคำ ของสรอ.
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลำยมือชื่อผู้เสนอรำคำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด หรือทั้งหมดใน
ใบเสนอรำคำ
(๓) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำร ประกวดรำคำ ที่เป็น
สำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอื่น
(๔) รำคำที่เสนอมีกำรขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอรำคำมิได้ลงลำยมือ
ชื่อพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) กำกับไว้
๖.๔ ในกำรตัดสินกำร ประกวดรำคำ หรือในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร ประกวด
รำคำ หรือ สรอ. มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอรำคำชี้แจงข้อเท็จจริง สภำพ ฐำนะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอรำคำ
ได้ สรอ.มีสิทธิที่จะไม่รับรำคำ หรือไม่ทำสัญญำ หำกหลักฐำนดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ สรอ.ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอทั้งหมดก็
ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำงในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิกกำรประกวด
รำคำ โดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นสำคัญ และให้ถือว่ำ
กำรตัดสินของสรอ.เป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ มิได้ รวมทั้ง สรอ.จะพิจำรณำยกเลิก
กำร ประกวดรำคำ และลงโทษผู้เสนอรำคำเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็
ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อได้ว่ำกำรเสนอรำคำกระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทนเป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำต่ำสุด เสนอรำคำต่ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจดำเนินงำนตำมสัญญำ
ได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร ประกวดรำคำ หรือสรอ.จะให้ผู้เสนอรำคำนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ทำให้เชื่อได้
ว่ำผู้เสนอรำคำสำมำรถดำเนินงำนตำม ประกวดรำคำจ้ำง ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สรอ.มีสิทธิที่
จะไม่รับรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงภำยหลังจำกกำรเปิดซองประกวดรำคำว่ำ ผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิ
ได้รับกำรคัดเลือกตำมที่ได้ประกำศรำยชื่อไว้ ตำมข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำย
อื่น ณ วันประกำศ ประกวดรำคำ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็น
ธรรม ตำมข้อ ๑.๕ สรอ.มีอำนำจที่จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกดังกล่ำวออกจำกประกำศรำยชื่อ
ตำมข้อ ๔.๕ และสรอ.จะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ทิ้งงำน
ในกรณีนี้หำกปลัดกระทรวงพิจำรณำเห็นว่ำ กำรยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำที่ได้
ดำเนินกำรไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่งปลัดกระทรวงมีอำนำจยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำ
ดังกล่ำวได้
๖.๗ หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำข้อเสนอด้ำนเทคนิค
๖.๗.๑ สำนักงำนฯ จะพิจำรณำข้อเสนอทำงเทคนิคของผู้เสนอรำคำทุกรำยเพื่อให้คะแนน
โดยประกอบด้วยเกณฑ์ดังนี้
เกณฑ์กำรให้คะแนน
น้ำหนักคะแนน (ร้อยละ)
แนวคิดทำงเทคนิค
๔๐
กระบวนกำรสนับสนุนและกำรแก้ไขปัญหำ ๕๐
ควำมพร้อมและควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกร ๑๐
๖.๗.๒ ผู้เสนอรำคำที่จะผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำด้ำนเทคนิค ต้องได้รับคะแนนด้ำนเทคนิค

ตำมที่ระบุระเอียดข้อ ๖.๗.๑ รวมทั้ง ๓ ประเด็น ไม่น้อยกว่ำ ๘๐ คะแนน โดย สรอ. จะเปิดซองข้อเสนด้ำนรำคำของผู้
เสนอรำคำรำยที่ผ่ำนกำรพิจำรณำด้ำนเทคนิคเท่ำนั้น และจะพิจำรณำรับรำคำของผู้เสนอรำคำต่ำสุด สำหรับผู้เสนอ
รำคำที่ได้คะแนนด้ำนเทคนิคต่ำกว่ำ ๘๐ คะแนน จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำเปิดซองข้อเสนอด้ำนรำคำ
๗. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำจะต้องทำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ ๑.๓ กับสรอ.
ภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ ๕ ของรำคำ
ค่ำจ้ำงที่ ประกวดรำคำได้ ให้สรอ.ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่ สรอ. โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญำหรือก่อนหน้ำนั้นไม่
เกิน ๓ วัน ทำกำร
๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศตำมแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตำม
ประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ทรำบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตำมแบบ
หนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำร ประกวดรำคำ (ผู้รับ
จ้ำง) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว
๗.๖ กำรจัดซื้อหรือกำรจัดจ้ำงครั้งนี้จะมีกำรลงนำมในสัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำกสำนักงบประมำณแล้ว สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยเพื่อกำรจัดหำในครั้งดังกล่ำว สำนักงำนฯ สำมำรถยกเลิกกำรจัดหำได้
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สรอ. จะจ่ำยเงินค่ำจ้ำง โดยแบ่งออกเป็น ๑๑ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๙.๐๙ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน เมื่อ
ผู้รับจ้ำงส่งมอบรำยงำนประจำเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๕๙ ภำยใน ๑๐ วันทำกำรของเดือนถัดไป โดยแบ่งกำรชำระเป็น
๒ รูปแบบ ๑. ค่ำบริกำรระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ MailGoThai จะคิดตำมปริมำณใช้งำนจริงในแต่ละเดือน ๒.
ค่ำบริกำรระบบรักษำควำมปลอดภัยสำหรับ MailGoThai Ver.๑ โดยจะชำระเงินตำมกำรใช้งำนจริงของจำนวนบัญชี
รำยชื่อที่มีกำรใช้งำน ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๐ วัน
งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๙.๐๙ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน เมื่อ
ผู้รับจ้ำงส่งมอบรำยงำนประจำเดือนธันวำคม ๒๕๕๙ ภำยใน ๑๐ วันทำกำรของเดือนถัดไป โดยแบ่งกำรชำระเป็น ๒
รูปแบบ ๑. ค่ำบริกำรระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ MailGoThai จะคิดตำมปริมำณใช้งำนจริงในแต่ละเดือน ๒.
ค่ำบริกำรระบบรักษำควำมปลอดภัยสำหรับ MailGoThai Ver.๑ โดยจะชำระเงินตำมกำรใช้งำนจริงของจำนวนบัญชี
รำยชื่อที่มีกำรใช้งำน ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๐ วัน
งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๙.๐๙ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน เมื่อ
ผู้รับจ้ำงส่งมอบรำยงำนประจำเดือนมกรำคม ๒๕๖๐ ภำยใน ๑๐ วันทำกำรของเดือนถัดไป โดยแบ่งกำรชำระเป็น ๒
รูปแบบ ๑. ค่ำบริกำรระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ MailGoThai จะคิดตำมปริมำณใช้งำนจริงในแต่ละเดือน ๒.
ค่ำบริกำรระบบรักษำควำมปลอดภัยสำหรับ MailGoThai Ver.๑ โดยจะชำระเงินตำมกำรใช้งำนจริงของจำนวนบัญชี

รำยชื่อที่มีกำรใช้งำน ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๐ วัน
งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๙.๐๙ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน เมื่อ
ผู้รับจ้ำงส่งมอบรำยงำนประจำเดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖๐ ภำยใน ๑๐ วันทำกำรของเดือนถัดไป โดยแบ่งกำรชำระเป็น
๒ รูปแบบ ๑. ค่ำบริกำรระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ MailGoThai จะคิดตำมปริมำณใช้งำนจริงในแต่ละเดือน ๒.
ค่ำบริกำรระบบรักษำควำมปลอดภัยสำหรับ MailGoThai Ver.๑ โดยจะชำระเงินตำมกำรใช้งำนจริงของจำนวนบัญชี
รำยชื่อที่มีกำรใช้งำน ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๐ วัน
งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๙.๐๙ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน เมื่อ
ผู้รับจ้ำงส่งมอบรำยงำนประจำเดือนมีนำคม ๒๕๖๐ ภำยใน ๑๐ วันทำกำรของเดือนถัดไป โดยแบ่งกำรชำระเป็น ๒
รูปแบบ ๑. ค่ำบริกำรระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ MailGoThai จะคิดตำมปริมำณใช้งำนจริงในแต่ละเดือน ๒.
ค่ำบริกำรระบบรักษำควำมปลอดภัยสำหรับ MailGoThai Ver.๑ โดยจะชำระเงินตำมกำรใช้งำนจริงของจำนวนบัญชี
รำยชื่อที่มีกำรใช้งำน ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๐ วัน
งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๙.๐๙ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน เมื่อ
ผู้รับจ้ำงส่งมอบรำยงำนประจำเดือนเมษำยน ๒๕๖๐ ภำยใน ๑๐ วันทำกำรของเดือนถัดไป โดยแบ่งกำรชำระเป็น ๒
รูปแบบ ๑. ค่ำบริกำรระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ MailGoThai จะคิดตำมปริมำณใช้งำนจริงในแต่ละเดือน ๒.
ค่ำบริกำรระบบรักษำควำมปลอดภัยสำหรับ MailGoThai Ver.๑ โดยจะชำระเงินตำมกำรใช้งำนจริงของจำนวนบัญชี
รำยชื่อที่มีกำรใช้งำน ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๐ วัน
งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๙.๐๙ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน เมื่อ
ผู้รับจ้ำงส่งมองรำยงำนประจำเดือนพฤษภำคม ๒๕๖๐ ภำยใน ๑๐ วันทำกำรของเดือนถัดไป โดยแบ่งกำรชำระเป็น ๒
รูปแบบ ๑. ค่ำบริกำรระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ MailGoThai จะคิดตำมปริมำณใช้งำนจริงในแต่ละเดือน ๒.
ค่ำบริกำรระบบรักษำควำมปลอดภัยสำหรับ MailGoThai Ver.๑ โดยจะชำระเงินตำมกำรใช้งำนจริงของจำนวนบัญชี
รำยชื่อที่มีกำรใช้งำน ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๐ วัน
งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๙.๐๙ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน เมื่อ
ผู้รับจ้ำงส่งมอบรำยงำนประจำเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๐ ภำยใน ๑๐ วันทำกำรของเดือนถัดไป โดยแบ่งกำรชำระเป็น ๒
รูปแบบ ๑. ค่ำบริกำรระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ MailGoThai จะคิดตำมปริมำณใช้งำนจริงในแต่ละเดือน ๒.
ค่ำบริกำรระบบรักษำควำมปลอดภัยสำหรับ MailGoThai Ver.๑ โดยจะชำระเงินตำมกำรใช้งำนจริงของจำนวนบัญชี
รำยชื่อที่มีกำรใช้งำน ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๐ วัน
งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๙.๐๙ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน เมื่อ
ผู้รับจ้ำงส่งมอบรำยงำนประจำเดือนกรกฎำคม ๒๕๖๐ ภำยใน ๑๐ วันทำกำรของเดือนถัดไป โดยแบ่งกำรชำระเป็น ๒
รูปแบบ ๑. ค่ำบริกำรระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ MailGoThai จะคิดตำมปริมำณใช้งำนจริงในแต่ละเดือน ๒.
ค่ำบริกำรระบบรักษำควำมปลอดภัยสำหรับ MailGoThai Ver.๑ โดยจะชำระเงินตำมกำรใช้งำนจริงของจำนวนบัญชี
รำยชื่อที่มีกำรใช้งำน ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๐ วัน
งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๙.๐๙ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้
ปฏิบัติงำน เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบรำยงำนประจำเดือนสิงหำคม ๒๕๖๐ ภำยใน ๑๐ วันทำกำรของเดือนถัดไป โดยแบ่ง
กำรชำระเป็น ๒ รูปแบบ ๑. ค่ำบริกำรระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ MailGoThai จะคิดตำมปริมำณใช้งำนจริงในแต่
ละเดือน ๒. ค่ำบริกำรระบบรักษำควำมปลอดภัยสำหรับ MailGoThai Ver.๑ โดยจะชำระเงินตำมกำรใช้งำนจริงของ
จำนวนบัญชีรำยชื่อที่มีกำรใช้งำน ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๐ วัน
งวดสุดท้ำย เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๙.๑ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้
ปฏิบัติงำน ทั้งหมดให้ แล้วเสร็จเรียบร้อยตำมสัญญำ รวมทั้งทำสถำนที่ดำเนินกำรให้สะอำดเรียบร้อย

๙. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำจ้ำงข้อ ๑๗ ให้คิดในอัตรำร้อยละ ๐.๑ ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะกำร ประกวดรำคำ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญำจ้ำงตำมแบบดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงที่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๐ ปี ๐
เดือน ๐ วัน นับถัดจำกวันที่ สรอ.ได้รับมอบงำน โดยผู้รับจ้ำงต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิม
ภำยใน ๑ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมชำรุดบกพร่อง
๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค่ำจ้ำงสำหรับงำน จ้ำงครั้งนี้ได้มำจำกเงินงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และเงิน
ช่วยเหลือจำก รัฐบำล
กำรลงนำมในสัญญำจะกระทำได้ต่อเมื่อ สรอ.ได้รับอนุมัติเงินค่ำจ้ำงจำก เงินงบประมำณ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และเงินช่วยเหลือจำก รัฐบำล แล้วเท่ำนั้น
๑๑.๒ เมื่อ สรอ.ได้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำงตำม ประกวดรำคำ
จ้ำงแล้ว ถ้ำผู้รับจ้ำงจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมำเพื่องำนจ้ำงดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศและของนั้นต้องนำเข้ำมำ
โดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ประกำศกำหนด ผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้
(๑) แจ้งกำรสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อ สรอ.เจ้ำท่ำ
ภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันที่ผู้รับจ้ำงสั่งหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจำก
ต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกสรอ.เจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึง่
จะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
๑๑.๓ ผู้เสนอรำคำซึ่งสรอ.ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญำหรือข้อตกลงภำยในเวลำที่ทำงรำชกำร
กำหนดดังระบุไว้ ในข้อ ๗ สรอ.จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที และอำจ
พิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
๑๑.๔ สรอ.สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญำให้เป็นไปตำม
ควำมเห็นของสำนักงำน อัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่ำงระยะเวลำกำรดำเนินงำนผู้รับจ้ำงพึงปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบได้
กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
๒๐ กันยำยน ๒๕๕๙

