ประกาศสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
องคการอุตสาหกรรมปาไม จังหวัดลําปาง
ครั้งที่ ๓๙ / ๒๕๕๙
เรื่อง สอบราคาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ ๒
---------------------------สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สถาบันฯ” มีความประสงค
จะสอบราคาจ า งเหมาบริ การรัก ษาความปลอดภัย ครั้งที่ ๒ ประจํ า ป งบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมี กํา หนด
ระยะเวลา การจาง ๑๒ เดือน นับตั้งแตวันลงนามในสัญญาจนถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
วงเงินงบประมาณ ๑,๒๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานสองแสนสามหมื่นหกพันบาทถวน) รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๒๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๑. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลประเภท หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชน จํากัด และเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางครั้งนี้
๒. ผู ป ระสงคจ ะเสนอราคาต องไม เ ป นผู ที่ถู กระบุ ชื่ อไว ใ นบั ญ ชี รายชื่ อผู ทิ้ง งานของทาง
ราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
๓. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศเรียกสอบราคาจาง หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๔. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๕. ผูประสงคจะเสนอราคาที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๖. ผูประสงคจะเสนอราคาที่จะเขาเปนคูสัญญากับสถาบันฯ ตองลงทะเบียนผูคากับภาครัฐ
ในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางที่ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลวกอนการเขาเสนอราคา
๗. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนบริษัทผูจดทะเบียนประกันสังคม มีประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน และเคยมีผลงานรับจางรักษาความปลอดภัยในวงเงินไมนอยกวา ๕๐๐,๐๐๐.- บาท โดยผลงาน
ที่คูสัญญาเปนหนวยงานราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระบบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงาน
อื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่ผูวาจาง
เชื่อถือได โดยจะตองแสดงเอกสารดังกลาวในวันยื่นเอกสารสอบราคา
ในการสอบราคาครั้งนี้ทางสถาบันฯ ทรงสิทธิ์ที่จะงดจาง หรือเลือกจาง ไมจําเปนตองเปน
ผู เสนอราคาต่ํ า เสมอไป โดยจะคํา นึ งถึง คุ ณ ภาพและประโยชน ของสถาบัน ฯ เป นสํ า คัญ และสถาบัน ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคาได
กํ า หนดดู ส ถานที่ ส อบราคาจ า งเหมาบริ ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย และรั บ ฟ ง คํ า ชี้ แ จง
รายละเอียดเพิ่ มเติมในวันที่ ๑๒ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ อาคาร
กัลยาณิวัฒนาการุณย ชั้น ๑
/กําหนด...
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กําหนดยื่นซองเอกสารสอบราคา ตั้งแตวันที่ ๔ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐
- ๑๖.๓๐ น. (เว น วั น หยุ ด ราชการ) ณ. ส ว นอํ า นวยการ สถาบั น คชบาลแห ง ชาติ ฯ เลขที่ ๒๗๒ หมู ๖
ตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท (หารอยบาทถวน) ไดที่
สวนอํานวยการ สถาบันคชบาลแหงชาติฯ ตั้งแตวันที่ ๔ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น. (เวนวันหยุดราชการ) ดูรายละเอียดไดที่ www.thailandelephant.org ,www.fio.co.th ,
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๔๘๒-๙๓๐๐ ในวันและเวลา
ราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ราง รัตติกร
พิมพ
ทาน

เอกสารสอบราคาเลขที่ 22 / 2559
สอบราคาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ 2
ตามประกาศสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ
ครั้งที่ 39 / 2559 ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559
....................................
สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สถาบันฯ” มีความประสงคจะ
สอบราคาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จํานวน 2 หลัง รายละเอียดดังนี้
1. อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย
2. อาคารที่พักศูนยการเรียนรูดานคชศาสตร
ตามรายละเอี ย ดข อ กํา หนดและเงื่ อ นไขจ า งเหมาบริ ก ารรัก ษาความปลอดภั ย แนบท า ยประกาศ โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสาร สอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานจางแบบใบเสนอราคา
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจาง
1.4 รายละเอียดและเงื่อนไขการจางเหมารักษาความปลอดภัย
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลประเภท หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชน จํากัด และเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางครั้งนี้
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศเรียกสอบราคาจาง หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูประสงคจะเสนอราคาที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. ผูประสงคจะเสนอราคาที่จะเขาเปนคูสัญญากับสถาบันฯ ตองลงทะเบียนผูคากับภาครัฐ
ในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางที่ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
/7. ผูประสงค....
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7. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนบริษัทผูจดทะเบียนประกันสังคม มีประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน และเคยมีผลงานรับจางรักษาความปลอดภัยในวงเงินไมนอยกวา 500,000.- บาท โดยผลงานที่
คูสัญญาเปนหนวยงานราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระบบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่น
ซึ่งกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่ผูวาจาง
เชื่อถือได โดยจะตองแสดงเอกสารดังกลาวในวันยื่นเอกสารสอบราคา
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ให ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือ
หุนรายใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว ใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย, ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม, แบบแสดงการลงทะเบียนผูคา
ภาครัฐ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีเอกสาร สวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามขอ 1.6 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี้
(1) แบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ 1.1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามขอ 1.6(2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน
จํา นวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้ งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ
ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจางเหมาใหครบถวน
ในการเสนอราคา ใหเสนอเปนเงิ นบาท และเสนอราคาเพี ยงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรื อราคา
ตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตอง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาใชจายทั้งปวงไวแลว
/ราคา...
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ราคาที่เสนอจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 30 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน 12 เดือน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือจากสถาบันฯ ใหเริ่มทํางาน
4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจา งเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอ
ราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 22/2559 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559” ตั้งแตวันที่ 4 - 14 ตุลาคม 2559
เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.(เวน วัน หยุด ราชการ) ณ สํานักงานสวนอํานวยการ สถาบันคชบาล
แหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ 272 หมู 6 ต.เวียงตาล อ.หางฉัตร จ.ลําปาง
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย
วาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมและประกาศ
รายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอน หรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคา
วามีผูแสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม และคณะกรรมการฯ เชื่อวามี
การกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาราย
นั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และสถาบันฯ
จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาว เปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคาราย
นั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาว
ผู เสนอราคาที่ ถู กตั ด รายชื่ อออกจากการเป นผู เสนอราคาเพราะเหตุ เป น ผู เ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันที่
ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ตั้งแตเวลา
10.00 น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวน
แตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และใน
กรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาดังกลาวได
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5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้สถาบันฯ จะพิจารณาดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3. หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4. แลว คณะกรรมการเปด
ซองสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย
หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีพิจารณาเห็นวา
จะเปนประโยชนตอสถาบันฯ เทานั้น
5.3 สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีรับเอกสารประกวดราคาหรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของสถาบันฯ
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือไมลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํา หนดในเอกสารสอบราคาที่ เ ป น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคา รายอื่น ๆ
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงโดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ
ชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
หรือ สถาบันฯมีสิทธิ์ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอ
ราคาไดสถาบันฯมีสิทธิ์จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
5.5 สถาบันฯ ทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินของสถาบันฯ เปนเด็ดขาดผู
เสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งสถาบันฯ จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษ
ผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงานไมวา จะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการ
เสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
อื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
5.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคา วาผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไวตามขอ 4.5 เป นผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมตามขอ 1.5 สถาบันฯ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามขอ 4.5 และสถาบันฯ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากสถาบันฯ พิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไป
แลวจะเปนประโยชนแกทางสถาบันฯ อยางยิ่ง สถาบันฯ มีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
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6. การทําสัญญาจาง
6.1 ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ 1.3
กับสถาบันฯ ภายใน 7 วัน และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 10 ของราคาจางที่
สอบราคาได ใหสถาบันฯ ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่สั่งจายให “สถาบันคชบาลแหงชาติฯ” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนา
นั้นไมเกิน 3 วันทําการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุไวในขอ 1.
ยกเวนธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
(4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษั ทเงิ นทุ นหลั กทรั พย ที่ไดรับอนุญ าตใหประกอบกิจการเงิ นทุ นเพื่อการพาณิช ยและประกอบธุ รกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลวโดย
อนุโลม ใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.4 (1)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพนตามสัญญาแลว
7. คาจางและจายเงิน
สถาบันฯ จะจายเงินคาจางในสวนที่ผูรับจา งไดรับมอบพื้นที่จากผูวาจางใหเขาดําเนินการ
รักษาความปลอดภัย จํานวน 2 อาคาร คือ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย และอาคารที่พักศูนยการเรียนรู
ดานคชศาสตร แบงออกเปน 12 งวด ดังนี้
7.1.1 งวดที่ 1 เป นจํ า นวนเงิน ในอั ตรารอยละ 8.33 ของคา จา ง เมื่ อผู รับ จ า งได
ปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัย (งวดที่ 1) ใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2559
7.1.2 งวดที่ 2 เป นจํา นวนเงิน ในอัตรารอยละ 8.33 ของคาจ าง เมื่ อผูรับจา งได
ปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัย (งวดที่ 2) ใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2559
7.1.3 งวดที่ 3 เป นจํ า นวนเงิน ในอั ตรารอยละ 8.33 ของคา จา ง เมื่ อผู รับ จา งได
ปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัย (งวดที่ 3) ใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559
7.1.4 งวดที่ 4 เป นจํ า นวนเงิ น ในอั ต รารอยละ 8.33 ของค า จ า ง เมื่ อ ผูรั บ จ า งได
ปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัย (งวดที่ 4) ใหแลวเสร็จภายในมกราคม 2560
7.1.5 งวดที่ 5 เป นจํ า นวนเงิ น ในอั ต รารอยละ 8.33 ของค า จ า ง เมื่ อ ผูรั บ จ า งได
ปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัย (งวดที่ 5) ใหแลวเสร็จภายในกุมภาพันธ 2560
7.1.6 งวดที่ 6 เป นจํ า นวนเงิ น ในอั ต รารอยละ 8.33 ของค า จ า ง เมื่ อ ผูรั บ จ า งได
ปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัย (งวดที่ 6) ใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2560
7.1.7 งวดที่ 7 เป นจํ า นวนเงิ น ในอั ต รารอยละ 8.33 ของค า จ า ง เมื่ อ ผูรั บ จ า งได
ปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัย (งวดที่ 7) ใหแลวเสร็จภายในเดือนเมษายน 2560
7.1.8 งวดที่ 8 เป นจํ า นวนเงิ น ในอั ต รารอยละ 8.33 ของค า จ า ง เมื่ อ ผูรั บ จ า งได
ปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัย (งวดที่ 8) ใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2560
/7.1.9 งวดที่ 9...
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7.1.9 งวดที่ 9 เป นจํ า นวนเงิ น ในอั ต รารอยละ 8.33 ของค า จ า ง เมื่ อ ผูรั บ จ า งได
ปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัย (งวดที่ 9) ใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2560
7.1.10 งวดที่ 10 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33 ของคา จา ง เมื่อผูรับจางได
ปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัย (งวดที่ 10) ใหแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560
7.1.11 งวดที่ 11 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.33 ของคา จา ง เมื่อผูรับจางได
ปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัย (งวดที่ 11) ใหแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2560
7.1.12 งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8.37 ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฎิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ดําเนินงานใหสะอาดเรียบรอย โดยให
จัดทํารายงานสงมอบใหแกผูวาจางภายในวันที่ 20 กันยายน 2560 และใหปฏิบัติงานไปจนถึงวันสุดทาย
ของเดือน
หมายเหตุ สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ในการจายเงินคาจางกรณีพื้นที่อาคารที่พักศูนยการเรียนรูที่ยังกอสรางไมแลว
เสร็จ การจางเหมาบริการรักษาความสะอาดจะมีผลตอเมื่อสถาบันฯ ไดสงมอบพื้นที่อาคารกัลยาณิวัฒนา
การุณย และอาคารที่พั กศูนย การเรียนรูใหกับผู รับจา งเขา ปฏิบัติ งานรักษาความสะอาดแลว เท านั้ น การ
จายเงินคาจางในงวดที่อาคารที่พักศูนยการเรียนรูยังไมแลวเสร็จ สถาบันฯ จะจายเงินคาจางในอัตราถัวเฉลี่ย
ตามอัตราของพนักงานที่เขาปฏิบัติงานเฉพาะอาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย
8. การคิดคาปรับ
8.1 ในกรณีที่พนักงานของผูรับจางไมปฏิบัติตามที่ผูวาจางกําหนดในสัญญาขอหนึ่งขอใด
ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหผูวาจางเปนรายวัน ในอัตรารอยละ 0.1 ของราคาจางเหมาทั้งหมดเปนราย
เดือน
8.2 หากผูรับจางไมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาขอใดขอหนึ่ง และผูวาจางไดใชสิทธิการปรับ
ตามขอ 8.1 แลว ผูวาจางมีสิทธิใชดุลพินิจ ดังตอไปนี้
8.2.1 สั่งใหผูรับจางแกไขหรือใหปฏิบัติใหถูกตองภายในเวลาอันสมควรและระหวาง
ผูรับจางแกไขการปฏิบัติงานผูวาจางสามารถระงับการจายคาจางที่คางชําระสําหรับการใหบริการดูแลรักษา
ความปลอดภัยที่ไดดําเนินการไปแลว เพื่อเปนประกันการชําระคาเสียหาย
8.2.2 หากมีความเสียหายอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น เนื่องจากผูรับจางไมปฏิบัติตาม
สัญญาขอใดขอหนึ่ง ผูวาจางมีสิทธิเรียกคาเสียหาย
8.2.3 หากผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใด และผูวาจางไดตักเตือนแลว
ยังไมเกิดผลดีแกทางราชการ ผูวาจางสามารถบอกเลิกสัญญาจางได
9. ผูรับจางตองรับผิดชอบตอผูวาจาง ดังนี้
9.1 ผู รั บจ างต องรั บผิ ดชอบและยิ นยอมชดใช ค าเสี ยหาย หรื อซ อมแซมทรั พย สิ นของสถาบั นฯ
ที่เกิดความเสียหายขึ้น หรือสูญหาย โดยการกระทําของผูรับจางหรือลูกจางของผูรับจางดวย
9.2 ผู รับจ า งต องรับผิ ดชอบและให ความคุมครองพนั กงานหรือลูกจ า งของผูรั บจ า งที่ มา
ทํางานใหกับสถาบันฯ เกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงไดตามกฎหมายแรงงานดวย โดยไมเรียกรองเอาจากสถาบันฯ
9.3 ผูรับจางตองจางพนักงานหรือลูกจางในอัตราวันละไมนอยกวาคาจางขั้นต่ําในเขตจังหวัด
ลําปาง ตามประกาศของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หากตรวจพบอาจพิจารณาเลิกจาง
9.4 ผูรับจางตองจัดทําแบบรายงานการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยสงสถาบันคชบาล
แหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ ทราบสัปดาหละ 1 ครั้ง
/9.5 ผูรับจาง...
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9.5 ผูรับจางตองจัดหาเครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปนในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยให
พนักงานรักษาความปลอดภัย เชน วิทยุสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (พรอมถา นสํารอง) และสามารถใชงานได
ตลอดเวลา
9.6 ผูรับจางจะตองมิใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของผูรับจาง นําบุคคลภายนอกเขา
มารวมอยูดวยขณะพนักงานกําลังปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ขอบเขตที่รับผิดชอบที่กําหนด
9.7 ผูรับจางตองจัดใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบรอยภายใน
สถานที่ และปองกันการโจรกรรมอันเกิดแกทรัพยสิ น อาคารสถานที่ เอกสาร บุ คคล ตลอดจนระมั ดระวั ง
เกี่ยวกับเรื่องไฟฟา ประปา และการปองกันและระงับอัคคีภัย
9.8 ผูรับจางตองควบคุมดูแลใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งโดยชอบของผูวาจาง ในสวนที่เกี่ยวของกับงานรักษาความปลอดภัยที่กําหนดไว
โดยเครงครัดดวยความปลอดภัยและครบถวน
9.9 เจ า หน า ที่ รักษาความปลอดภัยของผู รับจา ง จะต องปฏิ บั ติ ต ามคํา สั่ งของ ผู ว า จ า ง
คณะกรรมการตรวจรับงานจางและหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูวาจางในการดูแลควบคุมกํากับโดยเครงครัด
พนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งปฏิบัติหนาที่จะตองใหความเคารพผูบริหารระดับสูงและปฏิบัติตอเจาหนาที่
ตามควรแกกรณีที่เหมาะสม
9.10 ในกรณีที่ทรัพยสินของผูวาจาง ไดรับความเสียหายถูกทําลาย หรือสูญหายไมวา
ดวยเหตุใด ๆ ผูรับจางจะตองรับผิดชดใชคาเสียหายนั้น
9.11 ผูรับจางตองรับผิดชอบทรัพยสินของผูวาจางที่เสียหายและหรือสูญหายอันเกิดจาก
ความบกพรองของพนั กงาน ของผู รับ จา งตามสภาพความเสี ย หาย หรือราคาทรัพ ย สิ น ที่สู ญ หายในราคา
ที่ผูวาจางกําหนด
9.12 ในกรณีที่มีการเสียหายหรือสูญหายที่ผูรับจางจะตองรับผิดชอบอัน เกิดจากการกระทํา
ทางอาญา ผูวา จางจะเปนผูแจงความรองทุกขตอพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายเอง ตลอดจนใหผูรับจาง
มีสวนรวมในการสืบสวนหาหลักฐานขอเท็จจริงได
9.13 หากความเสียหายหรือสูญหายของทรัพยสิน ซึ่งผูรับจางตองรับผิดชอบเกิดขึ้นเพราะ
ผูวา จางหรือคนงานของผูวาจางมีสวนผิดอยูดวย คูสัญญาทั้งสองฝา ยจะรว มกันรับผิดชอบโดยพิจารณาถึง
ความผิดของแตละฝายเปนหลัก
9.14 ผูรับจางจะตองติดตามทรัพยสินที่สูญหายใหไดคืนโดยเร็วภายใน 30 วัน นับแตวันที่
ทราบการสูญหายเมื่อครบกําหนดเวลาดังกลาวแลว ผูรับจางยังติดตามทรัพยสินกลับคืนไมได ผูรับจางจะตอง
ชดใชราคาทรัพยสินที่สูญหายนั้นใหกับผูวาจาง ภายใน 15 วัน นับตั้งแตผูวาจางไดมีหนังสือทวงถาม
10. ผูรับจางไมตองรับผิดชอบตอผูวาจางในกรณีตอไปนี้
ผูรับจางไมตองรับผิดชอบทรัพยสินของผูวาจางในกรณีที่ผูรับจางจะพิสูจนไดวา ความเสียหาย
นั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย ผลของสงคราม การรุกรานการกระทําของขาศึกตางชาติ สงครามกลางเมือง การเกิด
จลาจล และภัยธรรมชาติ
11. การสงรายงาน
ผู รั บ จ า งต อ งส ง รายงานการปฏิ บั ติ งานให แ กผู ว า จ า งเป น รายวั น และสรุ ป รายงานการ
ปฏิบัติงานเปนรายสัปดาหและรายเดือน สงใหแกผูวาจางทุกวันจันทร และทุกวันสิ้นเดือน
/12. ขอสงวน...

-912. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ
12.1
เงินคาจางสําหรับการจางบริการรักษาความปลอดภัยในครั้งนี้เบิกจา ยจากเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 วงเงินงบประมาณ 1,236,000.00 บาท (หนึ่งลานสองแสนสามหมื่นหกพัน
บาทถวน)
การจัด จ า งครั้ง นี้ จ ะมีการลงนามในสั ญญาได ตอเมื่ อพระราชบั ญ ญัติ ง บประมาณรายจา ย
ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผ ลบังคับใช และสถาบัน ฯ ได รับ จัดสรรงบประมาณรายจ ายประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จากสํา นักงบประมาณแลว และในกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจา ย
ประจําปงบประมาณ 2560 จากสํานักงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งดังกลาว สถาบันฯ สามารถยกเลิกการ
จัดหาได
12.2 เมื่อสถาบันฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามสอบ
ราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําเขาสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี้
(1.) จางการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสถาบันฯ เจาทาภายใน 7
วัน นับ ถัดจากวั นที่ ผูรั บจ างสั่ ง หรือจ า งของจากต า งประเทศ เว น แตเป นของที่ รัฐ มนตรีวา การกระทราง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2.) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรื่อที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสถาบันฯ เจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมพาณิชยนาวี
12.3 ผูเสนอราคาซึ่งสถาบันฯ ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกํา หนดดังระบุไวใน สถาบันฯ อาจพิจ ารณาเรีย กรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถา มี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
12.4 สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสถาบันฯ
12.5 สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ในการจายเงินคาจางกรณีพื้นที่อาคารที่พักศูนยการเรียนรูที่ยัง
กอสรางไมแลวเสร็จ การจา งเหมาบริการรักษาความสะอาดจะมีผลตอเมื่อสถาบันฯ ไดสงมอบพื้นที่อาคาร
กัลยาณิวัฒนาการุณย และอาคารที่พักศูนยการเรียนรูใหกับผูรับจางเขาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดแลว
เทานั้น การจายเงินคาจางในงวดที่อาคารที่พักศูนยการเรียนรูยังไมแลวเสร็จ สถาบันฯ จะจายเงินคาจางใน
อัตราถัวเฉลี่ยตามอัตราของพนักงานที่เขาปฏิบัติงานเฉพาะอาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย
13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาดําเนินงานผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด
สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ
4 ตุลาคม 2559

รายละเอียดขอกําหนดและเงื่อนไขจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ ประจําป 2560
ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข และขอกําหนดเกี่ยวกับการจางเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณยและอาคารที่พักศูนยการเรียนรูดานคชศาสตร สถาบันคชบาลแหงชาติ
ในพระอุปถัมภฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ขอ 1 รายละเอียดงานบริการจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
1.1 ผูรับจางจะตองจัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเขาปฏิบัติงานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
โดยกําหนดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย จํานวน 10 คน สถาบันฯ จะเปนผูกําหนดจุดบริการรักษาความ
ปลอดภัยตามชวงเวลา ดังนี้
1) อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย
- ปฏิบัติงานชวงที่ 1 ตั้งแตเวลา 06.00 – 18.00 น. ทุกวัน จํานวน 3 คน
- ปฏิบัติงานชวงที่ 2 ตั้งแตเวลา 18.00 – 06.00 น. ทุกวัน จํานวน 3 คน
2) อาคารที่พักศูนยการเรียนรูดานคชศาสตร
- ปฏิบัติงานชวงที่ 1 ตั้งแตเวลา 06.00 – 18.00 น. ทุกวัน จํานวน 2 คน
- ปฏิบัติงานชวงที่ 2 ตั้งแตเวลา 18.00 – 06.00 น. ทุกวัน จํานวน 2 คน
โดยจั ด ให มี เจ า หน า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ชว งเวลาตาม 1) และ 2) รวมจํ า นวน 5 คน เจ า หน า ที่ รัก ษา
ความปลอดภัยภาคกลางคืนแลวจะตองไมปฏิบัติงานภาคกลางวันตอกันอีก และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
งานภาคกลางวันจะตองไมปฏิบัติงานภาคกลางคืนตอกันอีก
1.2 ตรวจตราดูแลความเรียบรอยทรัพยสินของสถาบันฯ ที่นําเขา – ออก บริเวณที่เจาหนาที่
รักษาความปลอดภัยรับผิดชอบในเวลาที่ปฏิบัติหนาที่
1.3 กรณีที่เจาหนา ที่รักษาความปลอดภัย ผลัดใดไมมาปฏิบัติงานหรือมาปฏิบัติงานแตไม
ครบถวน “ผูรับจาง” ตองรีบดําเนินการจัดหาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยมาแทนเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยที่ไมมาปฏิบัติงานทันที แตตองไมใชเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่มาปฏิบัติงานแลวในผลัดกอน
1.4 ในกรณีที่ “ผูรับจาง” มีความจําเปนที่ตองใชเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเขาเวร
ติดตอกันเกิน 12 ชั่วโมง (ควงเวร) “ผูรับจาง” สามารถใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยควงเวรได แตไมเกิน
24 ชั่วโมงเทานั้น
1.5 “ผูรับจาง” จะตองจัดหาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
- ตองมีสัญชาติไทย เพศชาย อายุไมต่ํากวา 25 ป และไมเกิน 55 ป ตองแสดงหลักฐาน
การผานการเกณฑทหารหรือพนภาระทางการทหารมาแลว
- มีสุขภาพดี แข็งแรง มีมารยาทดี มีทักษะและความสามารถที่เหมาะสมจะปฏิบัติหนาที่
พนักงานรักษาความปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
- วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มีความรูความสามารถอานออกและ
เขียนภาษาไทยได
- ไมเปนโรคติดตอรายแรงและไมเปนโรคที่เปนที่รังเกียจของสังคม
- ไมเคยถูกลงโทษในคดีอาญาเวนแตเปนความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
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-21.6 “ผูรับจาง” จะตองคัดเลือกเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย โดยคัดเลือกผูที่มีประวัติความ
ประพฤติดี มีความรับผิดชอบตอหนาที่และเปนบุคคลที่เชื่อถือได และผา นการอบรมหลักสูตรการ
รักษาความปลอดภัยทางดานการจัดจราจร
1.7 สถาบันฯ จะเปนผูออกคําสั่งหรือวางระเบียบให “ผูรับจาง” ทําการตรวจคนตัวบุคคล
หรือยานพาหนะที่ผานเขา – ออก บริเวณสถานที่ ที่ “สถาบันฯ” รับบริการรักษาความปลอดภัยได ในกรณีที่มี
เหตุสงสัยตามสมควร “ผูรับจาง” จะวางกฎเกณฑหรือระเบียบในการปฏิบัติหนาที่ตามสัญญานี้ โดยไมไดรับ
ความเห็นชอบจาก “สถาบันฯ” ไมไดทั้งสิ้น ในกรณีที่มีขอสงสัยในการปฏิบัติหนาที่ “ผูรับจาง” ตองปรึกษา
และปฏิบัติตามคํา แนะนําของ “สถาบันฯ” เทานั้น หา ม กระทําไปโดยพลการ เวนแต ในกรณีจําเปนและ
เรงดวน ซึ่ง “ผูรับจาง” ตองปฏิบัติไปในแนวทางสรางสรรคและสุภาพ โดยถือประโยชนของ “สถาบันฯ” เปน
สําคัญ
ขอ 2 คุณสมบัติผูเสนอราคา
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลประเภท หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชน จํากัด และเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางครั้งนี้
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศเรียกสอบราคาจาง หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูประสงคจะเสนอราคาที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. ผูประสงคจะเสนอราคาที่จะเขาเปนคูสัญญากับสถาบันฯ ตองลงทะเบียนผูคากับภาครัฐ
ในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางที่ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว กอนการเขาเสนอราคา
7. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนบริษัทผูจดทะเบียนประกันสังคม มีประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน และเคยมีผลงานรับจางรักษาความปลอดภัยในวงเงินไมนอยกวา 500,000.- บาท โดยผลงานที่
คูสัญญาเปนหนวยงานราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระบบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่น
ซึ่งกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่ผูวาจาง
เชื่อถือได โดยจะตองแสดงเอกสารดังกลาวในวันยื่นเอกสารสอบราคา
ขอ 3 หนาที่รักษาความปลอดภัย
ผูรับจางมีหนาที่รักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ตางๆ ตามขอ 1 และตองมีหนาที่อื่นอีกดังนี้
3.1 ระมัดระวังปองกันอัคคีภัยอันจะเกิดขึ้น ดูแลปองกันทรัพยสินของสถาบันฯ และทรัพยสิน
ของพนักงานในสังกัดสถาบันฯ ที่อยูในขอบเขตบริเวณของสถาบันฯ
3.2 ใหคํา แนะนําเบื้องตนสํา หรับผูมาติดตอราชการและผูที่มาทองเที่ยวกับสถาบันฯ ดวย
มารยาทที่สุภาพ
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3.3 ควบคุมและอํานวยความสะดวกในการจอดรถยนต การจัดการจราจรใหกับผูมาติดตอกับ
สถาบันฯ ตลอดจนตรวจสอบและควบคุมการนํายานพาหนะ เขา – ออก สถานที่ของสถาบันฯ และจดบันทึก
รถเขา – ออก สถานที่ของสถาบันฯ ในชวงเวลากลางคืน เวลา 18.00 น. – 06.00 น.
3.4 ตรวจตราป องกัน บุ ค คลภายนอกมิ ให เ ขา มาในบริเ วณสถานที่ ของสถาบั น ฯ อั น อาจ
กอใหเกิดปญหาหรือสรางความเดือดรอนวุนวายใหแกสถาบันฯ หรือสวนรวม
3.5 ควบคุมการเปด – ปด ดานประตู 1 และประตู 2 ของสถาบันฯ
3.6 ดูแลและควบคุมการเปด – ปด ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบน้ําประปา ภายในอาคารและ
บริเวณโดยรอบ สถานที่ตางๆ ตามที่สถาบันฯ ไดกําหนดไว
3.7 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบบุคคลแปลกหนา ที่เห็นวานาสงสัย หรือแสดงพฤติกรรมที่อาจ
กอใหเกิดอันตรายกับสถานที่ทํางานของผูวาจาง ใหรีบแจงโดยตรงกับพนักงานของสถาบันฯ หรือผูที่รับผิดชอบโดยดวน
3.8 ผูรับจ างจะต องตรวจตราความเรีย บรอยภายในอาคารและพื้ นที่ โดยรอบที่สถาบัน ฯ
กําหนดใหอยูในสภาพเรียบรอย รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย เชน การแจงการชํารุดของถนน ไฟถนน ไฟ
แสงสวา ง ทอน้ําประปาเสียหาย แตกชํารุด ตนไมลม แนวรั้วกอสรางชํารุด เปนตน และชวยสอดสองดูแล
จัดการ ปองกันการสูญเสียโดยเปลา ประโยชน เชน การปดน้ําและปดสวิทชอุปกรณไฟฟา แสงสวางตางๆ
ที่เปดทิ้งไวโดยเปลาประโยชน และรักษาความสะอาดบริเวณปอมยามหรือจุดที่รับผิดชอบใหสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ
3.9 ผูรับจางตองดู ปองกัน และรับผิดชอบตอความเสียหายจากการถูกทําลาย โจรกรรมหรือ
สูญหายของทรัพยสิน รถยนต รถจักรยานยนต ที่อยูภายในพื้นที่รับผิดชอบ
3.10 ให เจ าหนา ที่ รักษาความปลอดภั ยแจงให “สถาบั นฯ” หรือเจา หนา ที่ของสถาบัน ฯ
ทราบทันทีเมื่อมีเหตุการณผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น
ขอ 4. การสงเจาหนาที่เขารักษาความปลอดภัย ใหผูรับจางปฏิบัติดังนี้
4.1 ผูรับจางจะตองจัดหาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่มีประสบการณ และเขาใจใน
ดานการรักษาความปลอดภัย กอนที่จะสงเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยมาปฏิบัติงานจะตองฝกอบรมใหทราบ
ถึงกฎระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัย และเขาใจถึงภาระหนาที่ ที่จะตองปฏิบัติ และตองจัดทําประวัติ
ของเจ า หน า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย โดยละเอี ย ดให ส ถาบั น ฯ ล ว งหน า ภายในเวลาอั น สมควร ก อ นวั น ที่
เริ่ ม ปฏิ บั ติ ง านรั ก ษาความปลอดภั ย ประกอบด ว ยรายชื่ อ ที่ อ ยู ต ามบั ต รประชาชน ที่ อ ยู ป จ จุ บั น และ
ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนที่ไมหมดอายุ ใบรับรองแพทย วุฒิการศึกษา ใบผานการอบรมหลักสูตร
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านรั ก ษาความปลอดภั ย ใบรั บ รองการตรวจสอบประวั ติ จ ากกองทะเบี ย นประวั ติ
อาชญากรรม สํานักงานตํารวจแหงชาติ
4.2 คุณสมบัติของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
- ตองมีสัญชาติไทย เพศชาย อายุไมต่ํากวา 25 ป และไมเกิน 55 ป ตองแสดงหลักฐาน
การผาน การเกณฑทหารหรือการพนภาระทางทหารมาแลว
- ไม เ คยกระทํ า ผิ ด และต อ งคํ า พิ พ ากษาให ล งโทษถึ ง จํ า คุ ก เว น แต เ ป น การกระทํ า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ อีกทั้งไมเคยถูกไลออก ปลดออก ใหออกจากงานอันเกิดจากเหตุที่ทําให
นายจางไดรับความเสียหาย
- ตองผานการตรวจสอบประวัติจากกองทะเบียนประวัตอิ าชญากรรม สํานักงานตํารวจแหงชาติ
- วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับประถมศึกษา
- เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ตองผานการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
รักษาความปลอดภัยรับรองโดยผูมีอํานาจรับรองของบริษัท
/4.3 เจาหนาที่....

-44.3 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทุกคนตองสวมใสเครื่องแบบที่เปนมาตรฐานเดียวกัน ติดบัตรปาย
ชื่อประจําตัวดวย
4.4 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทุกคนที่ผูรับจางจัดสงมานั้น ตองเปนบุคคลที่มีสุขภาพดี
มีประวัติดี มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริตและเปนผูที่มีความชํานาญ ตองผานการฝกอบรมของ ผูรับจางเรียบรอย
(หามใชลูกจางทดลองงาน)
4.5 ใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยลงเวลามาทํางานในแตละวันและเสนอใหผูอํานวยการ
สํานักสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ หรือผูที่ไดรับมอบหมายตรวจเปนประจําทุกวันที่มาทํางานดวย
ขอ 5 ผูรับจางตองรับผิดชอบตอผูวาจาง ดังนี้
5.1 ผูรับจางตองรับผิดชอบและยินยอมชดใชคาเสียหาย หรือซอมแซมทรัพยสินของสถาบันฯ
ที่เกิดความเสียหายขึ้น หรือสูญหาย โดยการกระทําของผูรับจางหรือลูกจางของผูรับจางดวย
5.2 ผู รับจ า งต องรับ ผิ ดชอบและใหความคุมครองเจา หน า ที่ หรือลู กจ างของผูรั บจ า งที่ มา
ทํางานใหกับสถาบันฯ เกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงไดตามกฎหมายแรงงานดวย โดยไมเรียกรองเอาจากสถาบันฯ
5.3 ผูรับจางตองจางเจาหนาที่หรือลูกจางในอัตราวันละไมนอยกวาคาจางขั้นต่ําในเขตจังหวัด
ลําปาง ตามประกาศของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หากตรวจพบอาจพิจารณาเลิกจาง
5.4 ผู รั บจ างตองจัดทํ าแบบรายงานการปฏิบัติ งานรักษาความปลอดภัยส งสถาบั นคชบาล
แหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ ทราบสัปดาหละ 1 ครั้ง
5.5 ผูรับจางตองจัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณที่จําเปนในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
ใหพนักงานรักษาความปลอดภัย เชน กรวยจราจร ไฟฉาย เสื้อสะทอนแสง แผงกั้นจราจร นกหวีด ไฟวาบวับ
วิทยุสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (พรอมแบตเตอรีส่ ํารอง) และสามารถใชงานไดตลอดเวลา
5.6 ผูรับจางจะตองมิใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของผูรับจาง นํา บุคคลภายนอกเขา
มารวมอยูดวยขณะเจาหนาที่กําลังปฏิบัติหนาที่ในพืน้ ที่ขอบเขตที่รับผิดชอบที่กําหนด
5.7 ผูรับจางตองจัดใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย รักษาความสงบเรียบรอยภายในสถานที่
และปองกันการโจรกรรมอันเกิดแกทรัพยสิน อาคารสถานที่ เอกสาร บุคคล ตลอดจนระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่อง
ไฟฟา ประปา และการปองกันและระงับอัคคีภยั
5.8 ผูรั บจ า งต องควบคุม ดู แลให เจ า หน า ที่ รักษาความปลอดภัย ปฏิ บัติ งานให เป นไปตาม
ระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งโดยชอบของผูวาจาง ในสวนที่เกี่ยวของกับงานรักษาความปลอดภัยที่กําหนดไว
โดยเครงครัดดวยความปลอดภัยและครบถวน
5.9 เจ า หน า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ของผู รั บ จ า ง จะต อ งปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของผู ว า จ า ง
คณะกรรมการตรวจรับงานจางและหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูวาจางในการดูแลควบคุมกํากับโดยเครงครัด
พนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งปฏิบัติหนาที่จะตองใหความเคารพผูบริหารระดับสูงและปฏิบัติตอเจาหนาที่
ตามควรแกกรณีที่เหมาะสม
5.10 ในกรณีที่ทรัพยสินของผูวาจาง ไดรับความเสียหายถูกทําลายหรือสูญหายไมวาดวยเหตุ
ใด ๆ ผูรับจางจะตองรับผิดชดใชคาเสียหายนั้น
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5.11 ผูรับจางตองรับผิดชอบทรัพยสินของผูวาจางที่เสียหายและหรือสูญหายอันเกิดจาก
ความบกพร อ งของพนั กงานของผูรั บจ า งตามสภาพความเสี ย หาย หรือ ราคาทรั พ ยสิ นที่ สูญ หายในราคา
ที่ผูวาจางกําหนด
5.12 ในกรณีที่มีการเสียหายหรือสูญหายที่ผูรับจางจะตองรับผิดชอบ อันเกิดจากการกระทํา
ทางอาญา ผูวาจางจะเปนผูแจงความรองทุกขตอพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายเอง ตลอดจนใหผูรับจาง
มีสวนรวมในการสืบสวนหาหลักฐานขอเท็จจริงได
5.13 หากความเสียหายหรือสูญหายของทรัพยสิน ซึ่งผูรับจางตองรับผิดชอบเกิดขึ้นเพราะ
ผูวา จา งหรือเจาหนาที่ของผูวา จางมีสวนผิดอยูดวย คูสัญญาทั้งสองฝายจะรวมกันรับผิดชอบโดยพิจารณา
ถึงความผิดของแตละฝายเปนหลัก
5.14 ผูรับจางจะตองติดตามทรัพยสินที่สูญหายใหไดคืนโดยเร็วภายใน 30 วัน นับแตวันที่
ทราบการสูญหายเมื่อครบกําหนดเวลาดังกลาวแลว ผูรับจางยังติดตามทรัพยสินกลับคืนไมได ผูรับจางจะตอง
ชดใชราคาทรัพยสินที่สูญหายนั้นใหกับผูวาจาง ภายใน 15 วัน นับตั้งแตผูวาจางไดมีหนังสือทวงถาม
ขอ 6 ผูรับจางไมตองรับผิดชอบตอผูวาจางในกรณีตอไปนี้
ผูรับจางไมตองรับผิดชอบทรัพยสินของผูวาจางในกรณีที่ผูรับจางจะพิสูจนไดวา ความเสียหาย
นั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย ผลของสงคราม การรุกรานการกระทําของขาศึกตางชาติ สงครามกลางเมือง การเกิดจลาจล
และภัยธรรมชาติ
ขอ 7 การสงรายงาน
ผูรับจ า งต องส งรายงานการปฏิบั ติงานให แกผู วา จา งเปน รายวั น และสรุปรายงานการ
ปฏิบัติงานเปนรายสัปดาหและรายเดือน สงใหแกผูวาจางทุกวันจันทรและทุกวันสิ้นเดือน
ขอ 8 การจายเงินคาจาง
สถาบันฯ จะจายคาจางเปนงวดๆ ละ 1 เดือน เมื่อคณะกรรมการตรวจรับงานจางไดตรวจรับงาน
จางเรียบรอยแลว
ขอ 9 การคิดคาปรับ
9.1 ในกรณีที่เจาหนาที่ของผูรับจางไมปฏิบัติตามที่ผูวาจางกําหนดในสัญญาขอหนึ่งขอใด
ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหผูวาจางเปนรายวัน ในอัตรารอยละ 0.1 ของราคาจางเหมาทั้งหมดเปนรายเดือน
9.2 หากผูรับจางไมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาขอหนึ่งขอใดและผูวาจางไดใชสิทธิการปรับ
ตามขอ 9.1 แลวผูวาจางมีสิทธิใชดุลพินิจ ดังตอไปนี้
9.2.1 สั่งใหผูรับจางแกไขหรือใหปฏิบัติใหถูกตองภายในเวลาอันสมควรและระหวางผู
รับจางแกไขการปฏิบัติงานผูวาจางสามารถระงับการจายคาจางที่คางชําระสําหรับการใหบริการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยที่ไดดําเนินการไปแลว เพื่อเปนประกันการชําระคาเสียหาย
9.2.2 หากมีความเสียหายอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น เนื่องจากผูรับจางไมปฏิบัติตาม
สัญญาขอใดขอหนึ่ง ผูวาจางมีสิทธิเรียกคาเสียหาย
/9.2.3 หากผูรับจาง
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69.2.3 หากผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใด และผูวาจางไดตักเตือนแลว ยังไม
เกิดผลดีแกทางราชการ ผูวาจางสามารถบอกเลิกสัญญาจางได
ขอ 10 อื่นๆ
รายละเอียดและเงื่อนไขการจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย
และอาคารที่พักศูนยการเรียนรูดานคชศาสตร เปนสวนหนึ่งของสัญญาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ
4 ตุลาคม 2559

แบบใบเสนอราคา
เรียน ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
1 ขาพเจา………………………………....................................................................(ผูเสนอราคา)
อยูเลขที่……..………ถนน……………………………ตําบล/แขวง………………………………อําเภอ/เขต…………………………
จังหวัด………………………โทรศัพท………….......................โดย............…………………………………...............…...………
ผู มี อํา นาจลงนามขา งท า ยนี้ ไ ด พิ จ ารณาเงื่ อนไขต า งๆ ในเอกสารสอบราคาเลขที่ 22/2559 ลงวั น ที่
4 ตุลาคม 2559 ของ สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและ
เงื่อนไขนั้นแลว รวมทั้งรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดในประกาศดังกลาว
จึงขอเสนอราคาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ........................................................บาท
(.................................................................................................................)
ซึ่ง เปนราคาที่ร วมภาษีมูล คา เพิ่ม แลว และรวมทั้งภาษีอากรอื่น , คาใชสอยทั้งปวงไวดวย
แลว และกําหนดเวลาดําเนินการภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือจากสถาบันฯ ใหเริ่มทํางาน /การ
รับประกัน.ตลอดระยะเวลาทํางานคําเสนอนี้จะยืนเปนระยะเวลา 30 วันนับแตวันเปดซองสอบราคาและ
“สถาบันฯ” อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดัง กลา ว หรือระยะเวลาที่
ไดยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ “สถาบันฯ” รองขอ
2. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูสอบราคาได ขาพเจารับรองที่จะ
2.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาแนบทายเอกสารสอบราคากับ“สถาบันฯ” ภายใน 7 วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงใหไปทําสัญญา
2.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไวในขอ 6. ของเอกสารสอบราคา
ใหแก “สถาบันฯ” กอนหรือในขณะที่ไดลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอยละ 5 (5%) ของราคาตามสัญญาที่
ไดระบุไวในใบเสนอราคานี้ เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน
หากขาพเจา ไมปฏิบัติใหครบถว นตามที่ระบุไวขา งตนนี้ ขาพเจา ยอมให “สถาบันฯ”
แจงใหเปนผูทิ้งงาน รวมทั้งยินดีชดใชคาเสียหายใดที่อาจมี“สถาบันฯ” และ “สถาบันฯ” มีสิทธิจะใหผูเสนอ
ราคารายอื่นเปนผูสอบราคาหรือสถาบันฯ อาจเรียกสอบราคาใหมก็ได
3. ขาพเจายอมรับวา “สถาบันฯ”
ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ รวมทั้งไมตอง
รับผิดชอบในคาใชจายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา
4. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เชน ตัวอยาง (Sample) แคตตาลอก แบบรูปแบบ
รายละเอี ย ดคุ ณ ลั กษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่ ง ข า พเจ า ได ส ง ให “สถาบั น ฯ” ขา พเจ า ยิ น ยอมมอบให
“สถาบันฯ” ที่เกิดขึ้นกับตัวอยางนั้น
5. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ที่ไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแลว และเขาใจดีวา สถาบันฯ ไมตองรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน
6. ใบเสนอราคานี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉลหรือการรับรูรวม
คิดกันโดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวนบริษัทใดๆที่ไดยื่น
เสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่……….…เดือน……………………พ.ศ……………
ลงชื่อ…………………………………...........……
ตําแหนง………………………..................…..

แบบหนังสือค้ําประกัน
(หลักประกันสัญญา)
เลขที.่ .............................

วันที่

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

ขาพเจา......................................................(ชื่อธนาคาร)............................................................
สถาบันฯตั้งอยูเลขที.่ ..........ถนน..............................ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต.......................
จังหวัด........................โดย..............................................................................ผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร
ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ใหไวตอสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูวาจาง”
ดังมีขอความตอไปนี้
๑. ตามที่......................(ชื่อผูรับจาง)................................. ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูรับจาง”
ไดทําสัญญาจาง..........................................กับ “ผูวาจาง” ตามสัญญาเลขที่.........ลงวันที่............................. .
ซึ่ง “ผูรับจาง” ตองวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตอ “ผูวาจาง” เปนจํานวนเงิน......................บาท
(.......................................................) ซึ่งเทากับรอยละ................ (.........%) ของมูลคาทั้งหมดของสัญญา
ขาพเจายอมผูกพันตนโดยไมมีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไมได เชนเดียวกับลูกหนี้
ชั้นตนในการชําระเงินใหตามสิทธิเรียกรองของ “ผูรับจาง” จํานวนไมเกิน.................................................บาท
(.......................................................) ในกรณีที่ “ผูรับจาง” กอใหเกิดความเสียหายใดๆ หรือตองชําระ
คาปรับหรือคาใชจายใดๆ หรือ “ผูรับจา ง” มิไดปฏิบัติตามภาระหนาที่ใดๆ ที่กําหนดในสัญญาดังกลาว
ขางตน ทั้งนี้ โดยขาพเจาจะไมอางสิทธิใดๆ เพื่อโตแยงและ “ผูวาจาง” ไมจําเปนตองเรียกรองให “ผูรับจาง”
ชําระหนี้นั้นกอน
๒. หาก “ผูวาจาง” ไดขยายระยะเวลาใหแก “ผูรับจาง” หรือยินยอมให “ผูรับจาง” ปฏิบัติ
ผิดแผกไปจากเงื่อนไขใดๆ ในสัญญา ใหถือวาขาพเจาไดยินยอมในกรณีนั้นๆ ดวย
๓.หนั ง สื อค้ํา ประกั น นี้ มี ผ ลใช บั ง คั บ ตั้ ง แต วั น ทํา สั ญ ญาจ า งดั ง กล า วข า งต น จนถึ ง วั น ที่
ภาระหนาที่ทั้งหลายของ “ผูรับจาง” จะไดปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไป และขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกัน
ไมวากรณีใดๆ ตราบเทาที่ “ผูรับจาง” ยังตองรับผิดชอบตอ “ผูวาจาง” ตามสัญญาจางอยู
ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ
ลงชื่อ......................................................ผูค้ําประกัน
(................................................)
ตําแหนง............................................
ลงชื่อ..................................................พยาน
(................................................)

ลงชื่อ..................................................พยาน
(................................................)

บทนิยาม
“ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอ
ราคาจา งในการสอบราคาจาง ของสถาบันคชบาลแห งชาติ ในพระอุปถัมภฯ เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาจางในการสอบราคาจาง
ของสถาบันคชบาลแห งชาติ ฯ ในคราวเดี ยวกั น การมีส วนได เสี ย ไมว า โดยทางตรงหรือทางอ อมของบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกลาวขางตน ไดแกการที่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธใน
ลักษณะดังตอไปนี้
(๑) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการบริหาร
หรือผูมีอํานาจในการดําเนินการในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจ หรือสามารถใช
อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลายราย ที่เสนอราคา
ใหแกสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ ในการสอบราคาครั้งนี้
(๒) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไม
จํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดเปนหุนสวนใน
หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
อีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่เสนอราคาใหแกสถาบันคชบาลแหงชาติฯ ในการสอบราคาจางครั้งนี้
คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา ผูถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหา ในกิจการนั้น
หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ เห็นควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภท หรือบาง
ขนาด
(๓) มีความสัมพั นธ กัน ในลั กษณะไขว กันระหวา ง (๑) และ (๒) โดยผู จัดการหุนสว น
ผูจัดการกรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของ
นิติบุคคลรายหนึ่ง เปนหุนสวนสามัญ หรือหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายรายใหแกสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ ในการสอบราคาครั้งนี้
หรือในทางกลับกัน
การดํารงตําแหน ง การเปนหุนส วน หรือเขาถือหุนดังกล าวขางต นของคูสมรส หรือบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ใหถือเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวนหรือการถือ
หุนของบุคคลดังกลาว
ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการหุนสวนผูจัดการกรรมการผูจัดการบริหารผูเปน
หุนสวน หรือ ผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวน หรือผูถือหุนที่แทจริง
ของหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือ
บริษทั มหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเสนอราคาใหแกสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ ในการสอบราคา
คราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคางานนั้นมีความสัมพันธตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี
“การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความวา การที่ผูเสนอราคารายหนึ่ง
หรือหลายรายกระทําการอยางใดๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรค หรือเปดโอกาสใหมีการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคาตอสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ ไมวาจะกระทําโดยการ
สมยอมกัน หรือโดยการใหขอให หรือรับรองวาจะใหเรียกรับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพยสิน หรือประโยชน
อื่นใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทํา
การใดโดยทุจริต ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคาดวยกัน หรือเพื่อให
ประโยชนแกผูเสนอราคารายใดเปนผูมีสิทธทําสัญญากับสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ หรือเพื่อ
หลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบ สถาบันคชบาลแหงชาติฯ โดยมิใช
เปนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ
-----------------------------------------------------------

บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(1.) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนจํากัดสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน...........แผน
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน.........แผน
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน...........แผน
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน.........แผน
หนังสือบริคณหสนธิ จํานวน..........แผน
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)จํานวน.........แผน
(2.) ในกรณีผูเสนอราคาไมเปนนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูนั้น จํานวน...........แผน
(ข) คณะบุคคล
สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน จํานวน...........แผน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน จํานวน...........แผน
(3.) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา จํานวน.........แผน
(ก) ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน...........แผน
- บุคคลที่มใิ ชสัญชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน...........แผน
(ข) ในกรณีรวมคาเปนนิติบุคคล
- หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน..........แผน
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน........แผน
- บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน............แผน
หนังสือบริคนหสนธิ จํานวน..........แผน
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)จํานวน.........แผน
บัญชีผูถือหุนรายใหญ จํานวน...........แผน
(4.) อื่นๆ .
.
.
.
.
.
ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นซองใบเสนอราคาในการสอบราคาจางถูกตอง
และเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.............................................ผูเสนอราคา

บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จํานวน............แผน
2. อื่นๆ (ถามี)

ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นซองใบเสนอราคาในการสอบราคา
จางถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.............................................ผูเสนอราคา
(..........................................)
ประทับตรา (ถามี)

