(สําเนา)
ประกาศสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
องคการอุตสาหกรรมปาไม จังหวัดลําปาง
ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐
เรื่อง สอบราคาจางพัฒนาระบบฐานขอมูลชาง จํานวน ๑ ระบบ
---------------------------สถาบั นคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถั มภฯ องค การอุ ตสาหกรรมปาไม มี ความประสงคจะจาง
พัฒนาระบบฐานขอมูลชาง จํานวน ๑ ระบบ โดยวิธีสอบราคา วงเงินงบประมาณไมเกิน ๑๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถวน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑
เมษายน ๒๕๖๐
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๑. เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกสถาบันคชบาล
แหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้
กําหนดยื่นซองเอกสารดวยวิธีการสอบราคา ตั้งแตวันที่ ๑๑ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ. สวนอํานวยการ สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ เลขที่ ๒๗๒ หมู ๖ ตําบลเวียง
ตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
เปนตนไป
กําหนดรับฟงคําชี้แจงงานจาง ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารกัลยาณิ
วัฒนาการุ ณย สถาบั นคชบาลแห งชาติ ในพระอุ ปถั มภฯ เลขที่ ๒๗๒ หมู ๖ ตํ าบลเวี ยงตาล อํ าเภอห างฉั ตร
จังหวัดลําปาง
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองรอยบาทถวน) ไดที่งาน
การเงิน สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ ตั้งแตวันที่ ๑๑ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น.
และนํ าใบเสร็ จมาแสดงเพื่ อ ขอรั บเอกสารที่ งานพั สดุ ส วนอํ านวยการ ดู ร ายละเอี ย ดได ที่
www.thailandelephant.org ,www.fio.co.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข ๐-๕๔๘๒-๙๓๐๐ ในวันเวลาราชการ
สําเนาถูกตอง

(นางรัตติกร นามวงค)
พนักงานสวนอํานวยการ (ระดับ 5)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ 12/2560
สอบราคาจางพัฒนาระบบฐานขอมูลชาง จํานวน 1 โครงการ
ตามประกาศสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ
ครั้งที่ 23/2560 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560
....................................
สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สถาบันฯ” มีความประสงคจะสอบ
ราคาจางพัฒนาระบบฐานขอมูลชาง โดยมีรายละเอียดและขอกําหนดของงานที่จะจาง ดังนี้
1. ระบบสารสนเทศที่พัฒนาเปนสถาปตยกรรมซอฟตแวรที่มีคุณลักษณะพื้นฐานดังตอไปนี้
1.1 ระบบสารสนเทศที่ พัฒนาต อ งเป น สถาป ต ยกรรมที่ ส ามารถติ ดตั้ งบนเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรแมขาย สําหรับใหบริการ ที่มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux Serverได
1.2 ผู ใช สามารถจั ดการหรื อเรี ยกใช งานฐานข อมู ลในระบบสารสนเทศได โดยการ
เชื่อมตอผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต แบบออนไลน (Online)
1.3 เปนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียกใชงานบนเครื่องคอมพิวเตอรทั่วไป โดย
ผานเว็บบราวเซอร (Web Browser Supported) ตาง ๆ ไดแก Mozilla Firefox เวอรชั่น 33 ขึ้นไป, Internet
Explorer เวอรชั่น 11 ขึ้นไป และ Google Chrome เวอรชั่น 38 ขึ้นไป เปนอยางนอย
1.4 ระบบสารสนเทศที่พัฒนาจะตองมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมายหรือไมติดปญหาดาน
ลิขสิทธิ์ สถาบันคชบาลแหงชาติจะตองสามารถใชงานไดอยางสมบูรณและถูกตองตามกฎหมายทั้งระบบ
1.5 ระบบสารสนเทศตองรองรับการรองขอ (Request) เพื่อสงถายแลกเปลี่ยนขอมูล
ผานโปรโตคอลตามมาตรฐาน HTTP (Hypertext Transfer Protocol) หรือ HTTPS (Hypertext Transfer
Protocol over Secure Socket Layer)
2. ระบบสารสนเทศที่พัฒนาตองสามารถระบุเงื่อนไขการคนหาเบื้องตนได เพื่อประกอบการคัด
กรองขอมูลชางที่ตองการตรวจสอบ เชน เพศ, อายุและ ที่อยู เปนตน
3. ศึกษา และ พัฒนาตอยอด ระบบจดจํารูปลักษณชาง โครงการฐานขอมูลประชากรชางไทย
ประจําป 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ระบบฯ สามารถประมวลผลภาพตนทาง (Source) ใหเปน ภาพอัตลักษณตนแบบ
(Template) และจัดเก็บขอมูลไวสําหรับ นํามาใชประมวลผลเปรียบเทียบความคลายคลึง
3.2 ระบบฯ สามารถแสดงค าคะแนนเป นค าเฉลี่ ย หรื อ ร อยละ ของชุ ดข อมู ลภาพ
อัตลักษณตนแบบ (Template)
3.3 จั ดทํ าระบบข อมู ลภาพต น ทาง (Source) ช างของสถาบั นคชบาลแห งชาติ
ในพระอุปถัมภฯ ทั้งหมด 90 เชือกเพื่อเปนฐานขอมูลเบื้องตนในการพัฒนาระบบฐานขอมูลชางในประเทศไทย
ตอไป โดยระบบฯ สามารถจัดเก็บขอมูลภาพตนทาง (Source) ไดไมนอยกวา 5 ภาพตอรายการและสามารถทํา
การเลือกตัดเฉพาะสวนของภาพ (Crop) กอนทําการจัดเก็บเปนขอมูลภาพตนทาง (Source)
3.4 ระบบฯ สามารถจําแนกและตรวจจับอัตลักษณดวยโครงสรางทางกายภาพของชาง
ไดจากรูปลักษณ อาทิเชน รอยเหี่ยวยน รูปรางทรงหลัง สวนใดสวนหนึ่ง หรือหลายสวนประกอบการตรวจจับได
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4. ระบบสารสนเทศที่ พัฒนาต อ งสามารถประมวลผลเปรี ยบเที ยบความคล ายคลึ งกั น ของ
อัตลักษณชาง (Matching) โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 ระบบฯ สามารถรับชุดขอมูลอัตลักษณชางตนทาง (Source) ที่ถูกตรวจพบจากการ
ตรวจจับอัตลักษณชาง เพื่อนํามาประมวลผลเปรียบเทียบความคลายคลึงได
4.2 ระบบฯ สามารถคํานวณและแจงคาความคลายคลึงระหวางขอมูลอัตลั กษณชาง
2 ชุ ด ที่ ทํ าการเปรี ย บเที ย บในลั กษณะตั วเลขค าคะแนน หรื อร อ ยละ เพื่ อ ให ผูใช งานทราบถึ งระดั บความ
คลายคลึงกันในเชิงคณิตศาสตรได
4.3 ระบบฯ สามารถเปรียบเทียบความคลายคลึงกันระหวางชุดขอมูลอัตลักษณชางตน
ทาง (Source) ๑ ชุด กับข อมูลอัตลักษณชางคูเปรียบเทียบไดไมจํากัดจํานวนชุดขอมูล และสามารถคนหาชุ ด
ขอมูลอัตลักษณชางที่มีความคลายคลึงมากที่สุด๕ ลําดับแรก มาแสดงใหผูใชทราบได
4.4 ระบบฯ สามารถจัดเก็บขอมูลประวัติการเปรี ยบเทียบอั ตลักษณ ชาง (Matching
Log) และแสดงรายงานสรุ ปผลการตรวจสอบตามที่ ผูวาจ างรองขอประกอบดวยข อมูล วั นและเวลา, ข อมู ล
อัตลักษณชางตนทาง (Source) ที่ใชตรวจสอบเปรียบเทียบ และผลลัพธความคลายคลึงที่ไดจากการประมวลผล
เปนตน
4.5 ระบบฯ สามารถสงออกขอมูลการประมวลผลเปรียบเทียบในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
อาทิ pdf ได
5. ระบบสารสนเทศที่ พัฒนาตองสามารถทํางานรวมกันกั บระบบฐานขอมูลชางไทย (changthai.com) ในปจจุบันได
6. หากเกิดปญหาของระบบตองดําเนินการแกไขความผิดพลาด (Bug Fixed) ภายใน 72 ชั่วโมง
หลังจาก ไดรับแจงอยางเปนทางการ
ซึ่งงานที่จะจางนี้ตองเปนของแท ของใหม อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนด
ไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสาร สอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจาง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
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-32. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสารสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง
ใบเสนอราคาเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบคุ คล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน จํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการ
เขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใช
สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย, สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีเอกสาร สวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6 (2)
/4. การเสนอ...

-4–
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
ตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง
จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจางเหมาใหครบถวน ใน
การเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย
และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลข
และตัวหนั งสือ ถาตั วเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค า
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ สถาบันคชบาลแหงชาติ
ในพระอุปถัมภฯ เลขที่ 272 หมู 6 ตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
ราคาที่ เ สนอจะต องกํ าหนดยื นราคาไม นอยกว า 30 วั น นั บแต วันเป ดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาทีต่ นไดเสนอไวและจะถอนเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน 90 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากสถาบันฯ ใหเริ่มทํางาน
4.4 กอนยื่นซองสอบราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูแบบและรายละเอียดฯลฯ ใหถี่ถวนและ
เขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา แคตตาลอก
และหรือรูปแบบรายการรายละเอียดลักษณะเฉพาะที่ยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ สถาบันฯ
จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาลอกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผู มีอํานาจทํ านิ ติกรรมแทนนิ ติบุคคล หากคณะกรรมการเป ดซองสอบราคา มี ความประสงค จะขอดู ตนฉบั บ
แคตตาล็อกผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จางพัฒนาระบบฐานขอมูลชาง จํานวน 1 โครงการ ของสถาบันคชบาลแหงชาติ
ในพระอุ ปถั มภ ฯ โดยระบุ ไว ที่หน าซองว า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 12/2560 ลงวั นที่
11 เมษายน 2560” ยื่นตอเจาหนาที่ ในวันที่ 11 เมษายน 2560 - 25 เมษายน 2560 ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึง
เวลา 16.30 น. ณ สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ 272 หมู 6 ต.เวียงตาล อ.หางฉัตร จ.ลําปาง
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา
เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมและ
ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวามี
ผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ
/เชื่อวา
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เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคา
นั้ นออกจากการเป นผู เ สนอราคา และประกาศรายชื่ อผู เ สนอราคาที่ มีสิทธิ ได รั บการคั ดเลื อก และสถาบั นฯ
จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้น
เปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขั นราคาอย างเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดั งกลาวตอสถาบั นฯ ภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจ งจาก
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของ สถาบันฯ ใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวขางตน ณ สวนอํานวยการ สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ตั้งแต
เวลา 10.00 น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตสถาบันฯ พิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งและในกรณีที่
สถาบั นฯ พิ จารณาเห็ นด วยกั บคํ าคั ดค านของผู อุทธรณ และเห็ นว าการยกเลิ กการเป ดซองใบเสนอราคาที่ ได
ดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหสถาบันฯ มีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ดังกลาวได
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้สถาบันฯ จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3. หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4. แลวคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือ
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอสถาบันฯ เทานั้น
5.3 สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีรับเอกสารประกวดราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของสถาบันฯ
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญหรือ
มีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเสนอราคารายอื่น
(3) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงโดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอม
ประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ
สถาบันฯ มีสิทธิ์ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได
สถาบันฯ มีสิทธิ์จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
/5.5 สถาบันฯ...
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5.5 สถาบันฯ ทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการสอบ
ราคา โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือ
วาการตัดสินของสถาบันฯ เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งสถาบันฯ จะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาทีไ่ ดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม
หากมีเหตุที่เชื่ อไดวาการเสนอราคากระทํ าไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาจาง
ได คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือสถาบันฯ จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผู
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได สถาบันฯ มีสิทธิที่
จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคา วาผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.5 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น
ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม
ขอ 1.5 สถาบันฯ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ
ตามขอ 4.5 และสถาบันฯ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากสถาบันฯ พิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไป
แลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง สถาบันฯ มีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญากับสถาบันฯ ภายใน 7 วัน นับถัดจาก
วันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินรอยละ 10 ของราคาคาจางที่สอบราคาไดให
สถาบันฯ ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันสัญญาอยางใด ดังตอไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่สั่งจายให “สถาบันคชบาลแหงชาติฯ” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอน
หนานั้นไมเกิน 3 วันทําการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุไวใน
ขอ 1.4 ยกเวนธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
6.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลม
ใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.4 (1)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันทีผ่ ูชนะการสอบราคา (ผูรับ
จาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
/7. อัตรา...
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7. คาจางและการจายเงิน
สถาบันฯ จะจายเงินคาจางโดยแบงออกเปน 1 งวด เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 100 ของ
คาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางใหคิดในอัตรารอยละ 0.1 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการ สอบราคา ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบดังระบุในขอ1.3
แล วแต กรณี จะต องรั บประกั นความชํ ารุ ดบกพร องของสิ่ งของที่ จางที่ เ กิ ดขึ้ นภายในระยะเวลาไม นอ ยกว า
1 ป นับถัดจากวันทีผ่ ูวาจางรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซม ปรับเปลี่ยน แกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงินคาพัสดุสําหรับการจางเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 วงเงินงบประมาณ
178,000.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถวน)
10.2 เมื่อสถาบันฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางสิ่งของตาม
สอบราคาจางแลวถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยเรือในเสนทางที่
มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใชบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอ
ราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้
(1) แจ งการสั่ งหรื อนํ าสิ่ งของที่ วาจ างดังกล าวเข ามาจากต างประเทศต อสถาบั นฯ
คณะกรรมการสงเสริมพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสงหรือจางของจากตางประเทศ เวนแต
เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของที่จางดังกลาวที่บรรทุกเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสถาบันฯคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ให
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากสถาบันฯคณะกรรมการสงเสริมพาณิชยนาวีให
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมพาณิชยนาวี
10.3 ผูเสนอราคาซึ่งสถาบันฯ ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุในขอ 6. สถาบันฯ อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 สถาบันฯ สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มตามเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสถาบันฯ
สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ
11 เมษายน 2560

