p

(ร่าง)
ประกาศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อโครงการทดแทนระบบตรวจหนังสือผ่านแดน
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------------ด้วย สานักงานตารวจหห่งชาติ โดย กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
(ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร) มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อโครงการทดหทนระบบตรวจหนังสือ
ผ่านหดน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 15,753,583.33 บาท (สิบห้าล้านเจ็ดหสน
ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยหปดสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หละได้หจ้งเวียนชื่อหล้ว
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้หก่ กองบังคับการ
ตรวจคนเข้าเมือง 4 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
หข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นหต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาหละ
ห้ามทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
6. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
7. บุ คคลหรือนิ ติบุ คคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่หสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือหสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
9. คู่สัญญาต้องรับหละจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นหต่ การจ่ายเงินหต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
10. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือหต่งตั้งตัวหทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิตหรือตัวหทนจาหน่ายในประเทศไทย ตามรายการคุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ ข้อ 3.1-3.15 ให้เป็น
ผู้หทนจาหน่ายหรือตัวหทนจาหน่ายสาหรับโครงการที่เสนอครั้งนี้ โดยมีเอกสารประกอบที่เชื่อถือได้
/11. ผู้เสนอราคา...
พ.ต.ท.
ประธานกรรมการ
(จตุพร เนวะมาตย์)
รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4
พ.ต.ท.
กรรมการ
(รุจน์พงศ์ กลมเกลียว)
สว.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส.ตม.

ร.ต.ท.

กรรมการ
ร.ต.อ.
กรรมการ/เลขานุการ
(ไอยรัชต์ รักชาติ)
(โตมร ปานะโปย)
รอง สว.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส.ตม. รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4

-211. ผู้ เสนอราคาต้ องมี เจ้ าหน้ าที่ ที่ มี ความรู้ ค วามช านาญ หละประสบการณ์ ด้ านระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย หละซอฟหวร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดูหลให้คาปรึกษา หละทาการบารุงรักษา
ตลอดระยะเวลาการรับประกัน
12. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หละมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานประกวดราคา หรือการจัดซื้อ
จัดจ้างเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เป็นผลงานสัญญา
เดียวกัน หละเป็นสัญญาที่ผู้ขายได้ทางานหล้วเสร็จตามสัญญาที่ได้มีการส่งมอบพัสดุ หละตรวจรับเรียบร้อยหล้ว
หละเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่น่าเชื่อถือ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี
13. ผู้เสนอราคาต้องจัดทาเอกสารหสดงการเปรียบเทียบรายการหละอุปกรณ์ตามคุณลักษณะ
เฉพาะของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยระบุยี่ห้ อ รุ่นของผลิตภัณฑ์ทุกรายการ พร้อมทั้งหสดงข้อความ
อ้างอิงว่ามาจากส่วนใดของหคตตาล็อกประกอบการเสนอราคา
กาหนดยื่ นข้ อเสนอหละเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐด้วยอิเล็ กทรอนิกส์ ในวันที่
.............เดือน...........................พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา……………………น. ถึง............................น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในระหว่างวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. 2559
ถึงวันที.่ ............เดือน..........................พ.ศ. 2559 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
(http://mukdahan.immigration.go.th) หละเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง( http://www.gprocurement.go.th)
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042 674 072 ต่อ 14 ในวันหละเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่.............เดือน...........................พ.ศ. 2559

พลตารวจตรี
( ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา )
ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4

พ.ต.ท.
ประธานกรรมการ
(จตุพร เนวะมาตย์)
รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4
พ.ต.ท.
กรรมการ
(รุจน์พงศ์ กลมเกลียว)
สว.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส.ตม.

ร.ต.ท.

กรรมการ
ร.ต.อ.
กรรมการ/เลขานุการ
(ไอยรัชต์ รักชาติ)
(โตมร ปานะโปย)
รอง สว.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส.ตม. รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4
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(ร่าง)
เอกสารประกวดราคาซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ......../2559
โครงการทดแทนระบบตรวจหนังสือผ่านแดน
ตามประกาศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
ลงวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. 2559
--------------------------------------

สานักงานตารวจแห่งชาติ โดยกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง
(ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร) ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “สานักงาน” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการ
ทดแทนระบบตรวจหนังสือผ่านแดน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็น
ของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะ
ตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโครงการทดแทนระบบตรวจหนังสือผ่านแดน
เลขที่ 199-2559 ผู้บัญชาการ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง อนุมัติ ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ดังกล่าว
2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
2.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สานักงาน
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ 1.5
2.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
พ.ต.ท.

ประธานกรรมการ
(จตุพร เนวะมาตย์)
รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4
พ.ต.ท.
กรรมการ
(รุจน์พงศ์ กลมเกลียว)
สว.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส.ตม.

ร.ต.ท.

กรรมการ
ร.ต.อ.
กรรมการ/เลขานุการ
(ไอยรัชต์ รักชาติ)
(โตมร ปานะโปย)
รอง สว.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส.ตม. รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4
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2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
2.6 เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสานักงาน
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
2.10 ผู้เสนอราคาต้องมีหนั งสื อแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ ายผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอจากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตหรือตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทย ตามรายการคุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ ข้อ 3.1-3.15
ให้เป็นผู้แทนจาหน่ายหรือตัวแทนจาหน่ายสาหรับโครงการที่เสนอครั้งนี้ โดยมีเอกสารประกอบที่เชื่อถือได้
2.11 ผู้ เสนอราคาต้องมีเจ้าหน้ าที่ที่ มีความรู้ความช านาญ และประสบการณ์ ด้านระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ าย และซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดูแลให้คาปรึกษา และทาการบารุงรักษา
ตลอดระยะเวลาการรับประกัน
2.12 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานประกวดราคา หรือการ
จัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เป็นผลงาน
สัญญาเดียวกัน และเป็นสัญญาที่ผู้ขายได้ทางานแล้วเสร็จตามสัญญาที่ได้มีการส่งมอบพัสดุ และตรวจรับเรียบร้อย
แล้ว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่น่าเชื่อถือ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี
2.13 ผู้ เสนอราคาต้องจัด ทาเอกสารแสดงการเปรียบเทียบรายการและอุปกรณ์ ตาม
คุณลักษณะเฉพาะของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยระบุยี่ห้อ รุ่นของผลิตภัณฑ์ทุกรายการ พร้อมทั้งแสดง
ข้อความอ้างอิงว่ามาจากส่วนใดของแคตตาล็อกประกอบการเสนอราคา
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล (รับรองโดยสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ลงวันที่ที่ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. 2559) หรือหลังจากนั้น)) บัญชี
รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษัท จากัด หรือบริษัท มหาชนจากั ด ให้ ยื่นส าเนาหนัง สื อรับ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล (รับรองโดยสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ลงวันที่ที่ประกาศประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่..............เดือน..........................พ.ศ. 2559) หรือหลังจากนั้น))
สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สาเนาบั ตรประจ าตัวประชาชนของผู้ นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่ว น (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนพาณิช ย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูล ค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่น พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ
4.4 และขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการทดแทนระบบตรวจหนังสือผ่านแดน
(2) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แทน
(3) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5
(4) เอกสารคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ตามข้อ 2.10-2.12
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่น พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบข้อ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ เ สนอราคาต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดง
ตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
อากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดมุกดาหาร เลขที่ 333 หมู่ 7 บ้านคาผักหนอก ถนนชยางกูร ตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร
ราคาที่เสนอ จะต้องกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน) นับแต่วัน
เสนอราคา โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับถัด
จากวันลงนามในสัญญา
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4.4 ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งส่ ง แคตตาล็ อ กและหรื อ แบบรู ป และรายการรายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของโครงการทดแทนระบบตรวจหนังสือผ่านแดน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สานักงานจะยึดไว้เป็น
เอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนา
ถู ก ต้ อ ง โดยผู้ มี อ านาจท านิ ติ ก รรมแทนนิ ติ บุ ค คล หากคณะกรรมการ พิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดเตรียมพัสดุตามรายการในภาคผนวก ก ข้อ 2 แนบท้ายขอบเขต
ของงาน (TOR) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ในวันที่
…........เดือน........................พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 เลขที่ 333 หมู่ 7 บ้านคาผักหนอก ถนนชยางกูร ตาบลบางทรายใหญ่
อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ทั้งนี้ สานั กงานจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัว อย่างดังกล่าว
ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว สานักงานจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา
๔.6 ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๔.7 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่…........เดือน........................พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา...................น. ถึง......................น.
หากผู้เสนอราคาไม่สามารถนาเข้าระบบ e-GP ได้ หรือนาเข้าระบบ e-GP แล้วจะเกิด
อุปสรรคในการพิจารณาของส่วนราชการ ให้ผู้เสนอราคาจัดส่งหรือนาเอกสารหรือรายละเอียดดังกล่าว ลงลายมือชื่อ
ผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจานวนเอกสารที่จัดส่งหรือนามาแสดง
ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ซึ่งจะต้องดาเนินการภายใน ๕ วันทาการ(นับถัดจากวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคา)
ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 เลขที่ 333 หมู่ 7 บ้านคาผักหนอก
ถนนชยางกูร ตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ
๑.5 (๑) ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.5 (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา และสานักงานจะพิจารณา
ลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯจะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็น
ผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
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ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็น ผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา
ทีม่ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อ
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ภายใน 3 วัน (สามวัน) นับแต่วัน ที่ได้รับ แจ้งจากส่ว นราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์
ของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ให้ถือเป็นที่สุด
ในกรณีที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ พิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์
และเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
อย่างยิ่งให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ มีอานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้
4.8 ผู้เสนอราคา จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กาหนด
(4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผู้ เสนอราคาต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้องวางหลั กประกัน การเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จานวน 787,680 บาท (เจ็ดแสน
แปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
5.1 หนังสื อค้าประกันอิเล็ กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสื อค้าประกัน
ดังระบุในข้อ 1.4 (1)
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ส านักงานตารวจแห่งชาติ โดยสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
โดยเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3
วันทาการของทางราชการ
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณี ที่ ผู้ เสนอราคาน าเช็ คที่ ธ นาคารสั่ งจ่ ายหรื อพั นธบั ตรรั ฐบาลไทย มาวางเป็ น
หลักประกันการเสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้สานักงานตรวจสอบความถูกต้อง ในวันที่
...........เดือน...........................พ.ศ. 2559 ระหว่างเวลา.......................น. ถึง.........................น.
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ สานักงานจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าประกัน
ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 3
ลาดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
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๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ สานักงานจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) และพิจารณา
จากราคารวม
6.2 ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้าหนักที่กาหนด ดังนี้
(1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) เป็นตัวแปรหลักบังคับ กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ 20
(2) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ กาหนดน้าหนักเท่ากับ
ร้อยละ 80
โดยกาหนดให้น้าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100
6.3 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสานักงานเท่านั้น
6.4 สานักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงาน
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่งอย่างใด หรือ
ทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอีย ดแตกต่ างไปจากเงื่ อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
๖.5 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสานักงาน มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริง
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ สานักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ หรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าว
ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.6 สานักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อ ในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็น สาคัญ และให้ถือ ว่าการตัดสินของส านักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสานักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอ
ราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่น
เสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
อื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
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๖.7 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้เสนอราคาที่
กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.5 (2) สานักงานมีอานาจที่จะตัดรายชื่อ
ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และสานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้ หากผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผล
การเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ มี
อานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้
๗. การทาสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน 5 วัน (ห้าวัน) ทาการของทางราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ สานักงานจะพิจารณาจัดทาข้อตกลง
เป็นหนังสือ แทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ 1.3 ก็ได้
7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน 5 วัน (ห้าวัน) ทาการของทางราชการ หรือ สานักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ ตาม
ข้อ 7.1 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับ
สานักงาน ภายใน 7 วัน (เจ็ดวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงิน
เท่ากับร้อยละ 5 (5%) ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไ ด้ ให้สานักงานยึดถือไว้ในขณะทา
สัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ สานักงานตารวจแห่งชาติ โดยสานักงานตรวจคน
เข้าเมือง (ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร) โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
ของทางราชการ
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุ
ในข้อ ๑.4 (๒)
(4) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.4 (๒)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะ
การยื่นข้อเสนอ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
๘. การจ่ายเงิน
สานักงานจะชาระเงินให้แก่ผู้ขาย โดยแบ่งเป็นงวดตามกาหนดระยะเวลาและการส่งมอบพัสดุ
ตามข้อ 4.3 ที่ผู้ขายได้ลงนามไว้ในสัญญากับสานักงาน ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทาการตรวจรับ
ไว้ใช้ในราชการแล้ว ประกอบด้วย
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1. งวดงานที่ 1 จ่ ายเงินให้ ใ นอัตรา ร้ อยละ 50 (50%) ของราคาตามสั ญ ญาซื้อขาย
ภายใน 60 วัน (หกสิบวัน) เมื่อผู้ขายได้ดาเนินการส่งมอบพัสดุพร้อมทั้งติดตั้งและทดสอบระบบให้กับทาง
ราชการครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทาการตรวจรับไว้ใช้ในราชการแล้ว
2. งวดงานที่ 2 จ่ายเงินให้ในอัตรา ร้อยละ 50 (50%) ของราคาตามสัญญาซื้อขายภายใน
90 วัน (เก้าสิบวัน) เมื่อผู้ขายได้ดาเนินการฝึกอบรม และส่งมอบคู่มือการใช้งานระบบให้กับทางราชการครบถ้วน
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทาการตรวจรับไว้ใช้ในราชการแล้ว
9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ 1.3 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์)
ของราคาสิ่งของตามสัญญาต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุ ในข้อ ๑.3 แล้ ว แต่ กรณีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่ งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้ น
ระยะเวลา 2 ปี (สองปี) นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ หากเกิดข้อขัดข้องกับอุปกรณ์ ทาให้ไม่สามารถใช้งานได้
ผู้ขายจะต้องดาเนินการแก้ไขให้ อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ดีภายในระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง
จากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการผู้ซื้อ ยกเว้นกรณีเกิดเหตุขัดข้องเนื่องจากระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
ราชการผู้ซื้อหรือเหตุขัดข้องเนื่องจากวงจรเช่าสัญญาณ
๑1. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑1.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการจัดซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงิน งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น จานวน 15,753,600 บาท
(สิ บห้ าล้ านเจ็ ดแสนห้ าหมื่ น สามพั น หกร้ อ ยบาทถ้ ว น) เพื่ อ เป็ น ค่า ใช้จ่ า ยในการด าเนิ นโครงการตามแผน
โครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรระยะเร่งด่วน ปี 2558 ของรัฐบาล
๑1.๒ เมื่อสานักงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามที่ได้ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และ
ของนั้ น ต้ อ งน าเข้ า มาโดยทางเรื อ ในเส้ น ทางที่ มี เ รื อ ไทยเดิ น อยู่ และสามารถให้ บ ริ ก ารรั บ ขนได้ ต ามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน
๗ วัน (เจ็ดวัน) นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
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๑1.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งสานักงานได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สานักงานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑1.4 สานักงานสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

พลตารวจตรี
( ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา )
ผู้บงั คับการตรวจคนเข้าเมือง 4
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(ร่าง)
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการทดแทนระบบตรวจหนังสือผ่านแดน
หน่วยงาน : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
-------------------------------------1. ความเป็นมา
จากนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศให้จังหวัดมุกดาหารเป็น 1 ใน 5 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนาร่อง
โดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านโครงข่ายคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) และข้อตกลงภายใต้กรอบเศรษฐกิจอื่น เช่น ความตกลงว่าด้วยการขนส่ง
ข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Greater Mekong Subregion Cross Border Transport Agreement:
GMS CBTA), ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) และแผนงานการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ซึ่งเป็นความร่วมมือที่ให้ความสาคัญด้านการลงทุน เพื่อส่งเสริม
การค้าและการลงทุนตามแนวชายแดน และยกระดับประเทศไทยให้สามารถก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์
ซึ่งผลจากการดาเนินการนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว ทาให้เกิดการเดินทางระหว่างกันภายในภูมิภาค เพื่อวัตถุประสงค์
ทางด้านธุรกรรมการค้า การลงทุน และเพื่อการท่องเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ถือเป็น
ด่านพรมแดนสาคัญที่มีแนวโน้มจานวนบุคคลและพาหนะที่สัญจรผ่านแดนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม การสัญจรผ่านแดนบริเวณจุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ของตรวจคน
เข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร มีการใช้เอกสารผ่านแดนทั้งในรูปของหนังสือเดินทางสากล (Passport) และหนังสือผ่านแดน
(Border Pass) ซึ่งการตรวจในรูปแบบของหนังสือเดินทาง มีระบบ PIBICS รองรับภารกิจการตรวจใช้งานอยู่แล้ว
แต่การตรวจในรูปแบบของหนังสือผ่านแดน มีเพียงระบบบริหารจัดการด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร หรือระบบ
8 ล้าน ซึ่งได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2549 ของจังหวัดมุกดาหาร โดยปัจจุบันมีใช้งาน
ณ จุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 จานวน 10 เครื่อง และมีข้อเสียของระบบดังนี้
1. ไม่ มี ร ะบบการตรวจสอบลายพิ ม พ์ นิ้ วมื อ ในการตรวจคั ดกรองบุค คลที่ เ ดิ นทางเข้ า -ออก
ราชอาณาจักร เนื่องจากระบบดังกล่าวจะจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของข้อความอักษรทั่วไป ซึ่งไม่สามารถชี้ชัดหรือ
พิสูจน์ตัวตนของผู้ถือหนังสือผ่านแดนได้อย่างชัดเจน
2. ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและถูกผลักดันส่งกลับไว้ใช้สาหรับการคัดกรอง
บุคคลต่างด้าวที่เดินทางข้ามแดน
3. ระบบไม่เชื่อมโยงกับการตรวจสอบตามบัญชีบุคคลต้องห้ามและเฝ้าดูของสานักงานตรวจคน
เข้าเมือง โดยเจ้าหน้าที่ต้องนาแผ่นข้อมูล บัญชีบุคคลต้องห้ามและเฝ้าดู บันทึกลงในระบบด้วยตนเอง ทาให้ เกิด
ปัญหาในการตรวจคัดกรองบุคคล ในห้วงเวลาที่ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลต้องห้ามและเฝ้าดูลงในระบบ
4. การประมวลผลและการบันทึกข้อมูลผู้สัญจรข้ามแดนใช้เวลานาน ทาให้เกิดปัญหาความ
แออัดของผู้โดยสารบริเวณช่องตรวจ และเกิดความล่าช้าในการตรวจการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร
5. ระบบดังกล่าวได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2549 ของจังหวัด
มุกดาหาร ทาให้ไม่มีงบประมาณในการซ่อมบารุง และไม่มีผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาระบบ ประกอบกับระบบ
ดังกล่าวมีการใช้งานมาตั้งแต่ปี 2549 ทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่ใช้งานร่วมกับระบบ
เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ส่งผลให้ระบบไม่มีความเสถี ยรและไม่สามารถใช้ งานได้เป็นปกติ ทั้งนี้ เมื่อเกิด
ปัญหาข้อขัดข้องในการใช้งานระบบและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เจ้าหน้าที่ต้องจ้างบุคคลภายนอกเพื่อดาเนินการ
ซ่อมแซมด้วยตัวเอง
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ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการงานตรวจบุคคลและพาหนะให้เป็นมาตรฐาน
ตามหลักสากล เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ ปริมาณผู้สัญจรผ่านแดนที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และเพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการรักษาความมั่นคงของประเทศด้วยการเก็บประวัติการเข้าออกและระบุตัว บุคคลที่
เดินทางเข้า-ออกประเทศได้อย่างชัดเจนในทุกช่องทาง โดยเฉพาะช่องทางภาคพื้นดินที่คนเดินทางส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้
หนังสือเดินทางในการผ่านเข้า-ออก สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง "Serve with standard,
safeguard with integrity" บริการด้วยมาตรฐานสากล ดูแลความมั่นคงด้วยใจ เพื่อให้ไทยเป็นมาตุภูมิที่มั่นคง
ปลอดภัย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารจึงได้เสนอโครงการทดแทนระบบตรวจหนังสือผ่านแดน โดยขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจาเป็น จานวนเงินทั้งสิ้น 15,753,600 บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการตามแผนโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรระยะเร่งด่วน ปี 2558 ของรัฐบาล
ทั้งนี้ โครงการทดแทนระบบตรวจหนังสือผ่านแดนของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร เป็นการ
จัดหาระบบที่เชือ่ มโยงกับโครงการระบบฐานข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติทั่วประเทศ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ที่มีอยู่เดิม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดอย่างบูรณาการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
ประวัติ รวมทั้งพฤติการณ์คนผ่านแดนต่างด้าวที่ไม่มีหนังสือเดินทางและผู้ต้องกัก ด้วยการใช้ลายพิมพ์นิ้วมือและ
ภาพถ่ายใบหน้า พร้อมทั้งตรวจสอบการเดินทางเข้าออก การจับกุมคนต่างด้าวตามบัญชีบุคคลต้องห้ามและเฝ้าดู
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อทดแทนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเดิม โดยการนาข้อมูลชีวภาพมาสนับสนุนการตรวจ
หนังสือผ่านแดน และเพื่อจัดเก็บข้อมูลของผู้หลบหนีเข้าเมืองและถูกผลักดันส่งกลับไว้ใช้สาหรับการคัดกรองการ
ข้ามแดนของบุคคลต่างด้าว
2.2 เพื่อสอดรับกับมาตรการ การจัดระเบียบตามแนวชายแดน เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
และควบคุมการเดินทางเข้า – ออกราชอาณาจักรของคนต่างด้าว ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น
2.3 เพื่อนาระบบสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการและอานวยความสะดวกด้านการสัญจร
ข้ามแดนของประชาชนไทยและชาวต่างชาติ
2.4 เพื่อสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และสกัดกั้นการหลบหนีออกนอก
ประเทศของผู้กระทาความผิดตามหมายจับ
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
3.1 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กองบังคับการ
ตรวจคนเข้าเมือง 4 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็น การขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผูย้ ื่นข้อเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
3.6 เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
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3.7 บุค คลหรื อ นิติบุ ค คลที่ จะเข้ า เป็นคู่ สัญ ญาต้ อ งไม่ อ ยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่ แ สดงบัญ ชี ร ายรั บ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3.10 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิตหรือตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทย ตามรายการคุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ ข้อ 3.1-3.15 ให้เป็น
ผู้แทนจาหน่ายหรือตัวแทนจาหน่ายสาหรับโครงการที่เสนอครั้งนี้ โดยมีเอกสารประกอบที่เชื่อถือได้
3.11 ผู้เสนอราคาต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชานาญ และประสบการณ์ด้านระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่าย และซอฟแวร์ที่เ กี่ยวข้อง รวมทั้งการดูแลให้คาปรึกษา และทาการบารุงรักษาตลอดระยะเวลา
การรับประกัน
3.12 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานประกวดราคา หรือการจัดซื้อจัด
จ้างเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เป็นผลงานสัญญาเดียวกัน
และเป็นสัญญาที่ผู้ขายได้ทางานแล้วเสร็จตามสัญญาที่ได้มีการส่งมอบพัสดุ และตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และเป็น
ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่น่าเชื่อถือ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี
3.13 ผู้เสนอราคาต้องจัดทาเอกสารแสดงการเปรียบเทียบรายการและอุปกรณ์ตามคุณลักษณะ
เฉพาะของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยระบุยี่ห้อ รุ่นของผลิตภัณฑ์ทุกรายการ พร้อมทั้งแสดงข้อความอ้างอิงว่า
มาจากส่วนใดของแคตตาล็อกประกอบการเสนอราคา
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบ
รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโครงการทดแทนระบบตรวจหนังสือผ่านแดน เลขที่
199-2559 ผู้บัญชาการ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง อนุมัติ ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559
5. ขอบเขตการดาเนินงาน
5.1 ผู้ขายต้องติดตั้ งอุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ให้สามารถทางานได้อย่ างถู กต้องครบถ้วน
สมบูรณ์ และเนื่องจากระบบทั้งหมดตามโครงการทดแทนระบบตรวจหนังสือผ่านแดนที่จัดหาในครั้งนี้ จะต้อง
นามาใช้ร่วมกับระบบเครือข่าย และระบบงานต่างๆ ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีอยู่เดิมได้เป็น
อย่างดีและสมบูรณ์พร้อม และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเติม โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบ
ในการดาเนินการติดตั้งเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ และสายสัญญาณต่างๆ สาหรับระบบทุกรายการที่เสนอในโครงการ
5.2 ผู้ขายเมื่อได้ลงนามในสัญญาแล้วจะต้องดาเนินการโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน
(เก้าสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5.3 ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพอุปกรณ์ที่เสนอในโครงการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
(สองปี) นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบพัสดุไว้ใช้ในราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5.4 เมื่ อ ผู้ เ สนอราคาได้ ยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องส่งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จาเป็นสาหรับการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา
(ผนวก ก) โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณา 2 ตัวแปรหลัก
ได้แก่
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(ก) ราคาที่เสนอราคา (Price) เป็นตัวแปรหลักประเภทบังคับ
(ข) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางการราชการ
5.5 เครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อ พ่วงที่ ผู้เสนอราคาส่งให้สานักงานตรวจคนเข้ าเมือ ง
ทดสอบ (ตามข้อ ๕.4) ต้องเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติ (Specifications) เทียบเท่าหรือไม่
ดีกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ผู้เสนอราคายื่นเสนอในโครงการ
5.6 ผู้ขายต้องติดตั้งอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยมีรายละเอียดตามรายการ (ผนวก ข)
โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร จะได้แจ้งสถานที่ติดตั้งไปพร้อมในวันทาสัญญา
5.7 ผู้ขายต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ (Customer Engineer) ไปดูแลเป็นประจาทุกเดือน (อย่างน้อยเดือนละ
1 ครั้ง) เพื่อตรวจสอบระบบ (System/Network) และมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านการปฏิบัติการและซ่อมแซมส่วน
Hardware และ Software ให้อยู่ในสภาพที่ทางานได้เต็มกาลังตลอดระยะเวลารับประกัน
6. ระยะเวลาในการดาเนินงานโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
7. ระยะเวลาในการส่งมอบพัสดุ
ระยะเวลาภายใน 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
8. วงเงินในการจัดหา
จานวนเงินรวมทั้งสิ้น 15,753,583.33 บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบ
สามบาทสามสิบสามสตางค์)
9. เงื่อนไขการเบิกจ่าย
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารจะชาระเงินให้แก่ผู้ขาย โดยแบ่งเป็นงวดตามกาหนดระยะเวลา
และการส่งมอบพัสดุที่ผู้ขายได้ลงนามไว้ในสัญญากับ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้ทาการตรวจรับไว้ใช้ในราชการแล้ว ประกอบด้วย
1. งวดงานที่ 1 จ่ายเงินให้ในอัตรา ร้อยละ 50 (50%) ของราคาตามสัญญาซื้อขายภายใน 60 วัน
(หกสิบวัน) เมื่อผู้ขายได้ดาเนินการส่งมอบพัสดุ พร้อมทั้งติดตั้งและทดสอบระบบให้กับทางราชการครบถ้วน และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทาการตรวจรับไว้ใช้ในราชการแล้ว
2. งวดงานที่ 2 จ่ายเงินให้ในอัตรา ร้อยละ 50 (50%) ของราคาตามสัญญาซื้อขายภายใน 90 วัน
(เก้ าสิบวัน) เมื่ อผู้ ขายได้ดาเนินการฝึกอบรม และส่งมอบคู่ มื อการใช้ งานระบบให้กั บทางราชการครบถ้ วน และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทาการตรวจรับไว้ใช้ในราชการแล้ว
10. สถานที่ติดต่อ
เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล์ มายัง
หน่วยงานโดยเปิดเผยตัว
10.1 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4
เลขที่ 333 หมู่ 7 บ้านคาผักหนอก ถนนชยางกูร ตาบลบางทรายใหญ่
อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000
10.2 หรือทางอีเมล์ imm.mukdahan@gmail.com
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 4267 4074 ต่อ 14 (ในวันและเวลาราชการ)
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ผนวก ก
หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)
โครงการทดแทนระบบตรวจหนังสือผ่านแดน
1. ข้อกาหนด และหลักเกณฑ์การพิจารณาด้านคุณภาพของสินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
ส่วนราชการใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณา
ตัวแปรหลัก ๒ ตัวแปร สาหรับใช้กาหนดเกณฑ์ในการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ได้แก่
ตัวแปรหลักที่ ๑ : ราคาที่เสนอราคา(Price) เป็นตัวแปรหลักบังคับ ร้อยละ ๒๐
ตัวแปรหลักที่ ๒ : คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ร้อยละ ๘๐
คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตัวแปรหลักที่ ๒ : คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
จานวนร้อยละ ๘๐ โดยพิจารณาคะแนนร้อยละของคะแนนดังนี้
หัวข้อ
ข้อพิจารณา
๑.๑ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานของตรวจคนเข้าเมืองที่เกี่ยวข้องกับหลักการ
ของระบบที่นาเสนอ(Conceptual Design)
๑.๒ ด้านคุณภาพของสินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
๑.๓ ทีมงานและคุณสมบัติผู้เสนอราคา
๑.๔ ผลงานและประสบการณ์ของผู้เสนอราคา

๑๐๐ คะแนน
๔๐ คะแนน
๔๐ คะแนน
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน

การพิจารณาคะแนนตามหัวข้อที่ ๑.๑ : ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานของตรวจคนเข้าเมืองที่
เกี่ยวข้องกับหลักการของระบบที่นาเสนอ(Conceptual Design) พิจารณาจากรายละเอียด ความเข้าใจในกระบวนการ
วิธีปฏิบัติงาน หรือการดาเนินงานของการตรวจคนเข้าเมือง โดยอ้างอิงกับกระบวนการหรือการทางานของระบบที่
นาเสนอได้เป็นอย่างดี
การพิจารณาคะแนนตามหัวข้อที่ ๑.๒ : ด้านคุณภาพของสินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
พิจารณาคุณสมบัติของระบบที่นาเสนอ ตามหัวข้อ ๑.๒.๑ ถึง ๑.๒.5 โดยระบบที่นาเสนอจะต้องผ่านคุณสมบัติ
ด้านคุณภาพของสินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการทุกรายการ จึงจะได้คะแนนในหัวข้อนี้ (คิดเป็น ๔๐ คะแนน)
ทั้งนี้ การพิจารณาคุณภาพของสินค้าฯ อ้างอิงตามรายการดังนี้
หัวข้อ
ข้อพิจารณา
๑.๒.๑ ระบบสามารถนาเข้า NIST file จากภายนอกได้
๑.๒.๒ ระบบสามารถเชือ่ มต่อเพื่อใช้งานกล้องเว็บแคม (Webcam) ได้มากกว่า ๑ รุ่น
๑.๒.๓ ระบบสามารถสแกนลายนิ้วมือ พร้อมแสดงคุณภาพนิ้วมือได้อย่างน้อย ๑๐ นิ้ว โดยสามารถจัดเก็บลายนิ้วมือ
เดียวกันได้อย่างน้อย ๓ ครั้ง
๑.๒.๔ ระบบสามารถสืบค้นประวัติลายนิ้วมือ แบบ 1:N (Matching) ได้
๑.๒.๕ อุปกรณ์ที่นาเสนอ ตามรายการคุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ ข้อ ๓.๑– ๓.15 จะต้องแสดงหนังสือแต่งตั้ง
ตัวแทนจาน่ายผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต หรือตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทย
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การพิจารณาคะแนนตามหัวข้อที่ ๑.๓ : ทีมงานและคุณสมบัติผู้เสนอราคา พิจารณาจากคุณสมบัติ
ของบุคลากรภายในโครงการ ที่มีความรู้ความชานาญ ประสบการณ์การทางานที่ตรงกับตาแหน่งงานตามโครงการ
และประสบการณ์การทางานกับสานักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือส่วนราชการรัฐวิสาหกิจอื่น
การพิจารณาคะแนนตามหัวข้อที่ ๑.๔ : ผลงานและประสบการณ์ของผู้เสนอราคา พิจารณาจาก
มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานประกวดราคาหรือการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ในวงเงินไม่น้อยกว่า
10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เป็นผลงานสัญญาเดียวกัน และเป็นสัญญาที่ผู้ขายได้ทางานแล้วเสร็จตาม
สัญญาที่ได้มีการส่งมอบพัสดุ และตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจที่น่าเชื่อถือ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี
2. สิ่งที่ผู้เสนอราคาต้องจัดเตรียมให้คณะกรรมการพิจารณาคุณภาพของสินค้า
๒.๑ ระบบที่นาเสนอ/ซอฟท์แวร์ (ที่บริษัทนาเสนอในโครงการ)
๒.๑.๑ ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (DBMS)
๒.๑.๒ ระบบตรวจหนั งสื อผ่ านแดนที่ สามารถแสดงความสามารถของระบบ (Application
Demo) ตามเอกสารคุณลักษณะเฉพาะ
๒.๒ คู่มือการทางานของระบบ ให้เป็นไปตามข้อ 1:ข้อกาหนด และหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ
ของสินค้า
๒.๓ อุปกรณ์ที่ส่วนควบของระบบ เพื่อประกอบการพิจารณาคุณภาพของสินค้า (อุปกรณ์ที่จัดเตรียม
ไม่จาเป็นต้องอยู่ในรายการเสนอราคาของบริษัท)
๒.๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน
1
ชุด
๒.๓.๒ เครื่องสแกนเนอร์ลายนิ้วมือ
จานวน
1
ชุด
๒.๓.๓ กล้องเว็บแคม (Webcam)
จานวน
2
ชุด
๒.๓.๔ อุปกรณ์อื่นๆ ที่จาเป็นต่อการพิจารณา
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หน้า 7 ใน 7 หน้า

ผนวก ข
รายการติดตั้งอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ โครงการทดแทนระบบตรวจหนังสือผ่านแดน
ลาดับ
รายละเอียด
จานวน
2.1 แผงวงจรหลักเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade ทาหน้าที่จัดเก็บข้อมูล
1
ลายนิ้วมือ พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล
2.2 แผงวงจรย่อยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Blade ทาหน้าที่สืบค้นลายนิ้วมือ 6
2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อจัดเก็บและสืบค้นลายนิ้วมือ ณ ห้องกัก
1
พร้อมระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย และระบบฐานข้อมูล
2.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
19
2.5 เครื่องสแกนเนอร์ลายนิ้วมือแบบ 10 นิ้ว
6
2.6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
6
2.7 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
6
2.8 กล้องเว็บแคม
6
2.9 เครื่องอ่านบาร์โค้ด
19
2.10 เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด
19
2.11 เครื่องสารองไฟ (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA
19
2.12 เครื่องสารองไฟ (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 KVA
2
2.13 ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (Rack) ขนาด 36 U
1
2.14 โปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลและลายพิมพ์นิ้วมือ
19
2.15 โปรแกรมระบบการสืบค้นและเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือ 250,000 ลายนิ้วมือ
1
2.16 โปรแกรมระบบงานเชื่อมต่อซอฟท์แวร์สาเร็จรูปสาหรับงานตรวจคนเข้าเมือง
1

หน่วย
แผง
แผง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ตัว
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ตู้
ชุด
ชุด
ชุด
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(ร่าง)
แบบใบเสนอราคาซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรียน ผู้บัญชาการสานักงานตรวจคนเข้าเมือง
1. ข้าพเจ้า…………………(ระบุชื่อบริษัท, ห้าง, ร้าน)………………………………….อยู่เลขที่…………..………
ถนน………………........……….ตาบล/แขวง….......................………..……อาเภอ/เขต……………………......................
จังหวัด………….…………….……………….โทรศัพท์………………………….………โทรสาร.............................................
โดย……………………………………………………………........................................................................................……….
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารการซือ้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสาร
เพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่.................................โดยตลอดและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรอง
ว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกาหนดไว้ในเอกสารซื้อโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้
ราคา
ต่อหน่วย

ลาดับ

รายการ

1.

โครงการทดแทนระบบตรวจหนังสือ
ผ่านแดน (โดยมีรายการติดตั้งอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ตามที่ระบุใน
ผนวก ก. ท้ายขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
จานวน
(ถ้ามี)

รวมเป็นเงิน

กาหนด
ส่งมอบ

(ให้ผู้เสนอราคาจัดทาบัญชีรายละเอียด
รายการพัสดุที่เสนอมาทั้งระบบโดย
ระบุ ยี่ห้อ, รุ่น, ประเทศเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ และราคาของพัสดุทเี่ สนอ
แต่ละรายการ แนบไปพร้อมกับการ
เสนอราคา)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

(………………………………………...…………………..) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวง ไว้ด้วยแล้ว
3. คาเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา.............วัน นับแต่วันเสนอราคา และสานักงานอาจรับคาเสนอนี้
ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่
สานักงานร้องขอ
ต่อหน้า 2/4. ในกรณี...
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4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
4.1 ทาสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารการซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ
สานักงาน ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทาสัญญา
4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารซื้อโดยวิธีประกวด
อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่สานักงานก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจานวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้
ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ สานักงานริบหลักประกัน
การเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่สานักงาน
และสานักงานมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือ สานักงานอาจเรียกประกวดราคาใหม่
ก็ได้
5. ข้าพเจ้ายอมรับว่าสานักงานไม่มีความผูกพันที่จะรับคาเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา
6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (Sample) แคตตาล็อกแบบรูปรายการ
ละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ สานักงาน ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ
สาหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึง่ สานักงานส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับ
ตัวอย่างนั้น
7. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องตามที่ได้ทาความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง
คาเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ……………………………………………………………………………………...เพื่อเป็นหลักประกัน
การเสนอราคา เป็นเงินจานวน…......................................บาท มาพร้อมนี้
8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียด
แล้ว และเข้าใจดีว่าสานักงานไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาด หรือตกหล่น
9. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอ
ราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่…..........….เดือน…….........................…………พ.ศ. 2559
ลงชื่อ……………….………………………..
(………………………………………..)
ตาแหน่ง………………………………………………
ประทับตรา (ถ้ามี)
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(ร่าง)

หน้า 1 ใน 6 หน้า

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
สัญญาเลขที่..............................
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ ………………….……………..…………..............ตาบล/แขวง………………………………….…...
อาเภอ/เขต………….…………………......จังหวัด………………….………....เมื่อวันที่….……..เดือน………….……..พ.ศ…………….
ระหว่าง………..……….…………..…....โดย.…………………..…….................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง
กับ…………………………….……………....................ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ………………..…………..…………………...
มีสานักงานใหญ่อยู่เลขที่………….……..ถนน………….…………...ตาบล/แขวง…………………………………………………………
อาเภอ/เขต……………………......จังหวัด………………...……โดย…………........................ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ……………………………………………………....................
ลงวันที่………………………………..””””(และหนังสือมอบอานาจลงวันที่ …………..…..…….…………)* แนบท้ายสัญญานี้
(ในกรณีที่ผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ…………………………………………………..อยู่บ้านเลขที่…..…......
ถนน……..……………………..ตาบล/แขวง….………………………..…….….…อาเภอ/เขต….………………………….….…………….
จังหวัด…………………………………………..……)* ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ การประมวลผล ระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อง………………………………………………………………ซึ่ ง ต่ อ ไปในสั ญ ญานี้ เ รี ย กว่ า
“คอมพิ วเตอร์ ” ตามรายละเอี ยดแนบท้ ายสั ญญาในผนวก 1 รวมเป็ นราคาคอมพิ ว เตอร์ แ ละค่ า ติ ด ตั้ ง ทั้ ง สิ้ น
…………….…..…….บาท (……….………………….…….) ซึ่ ง ได้ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม จ านวน…………….…..…………….บาท
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
ในกรณีที่ผู้ขายประสงค์จะนาคอมพิวเตอร์รายการใด ต่างไปจากรายละเอียดที่กาหนดไว้ในผนวก 1.
มาติดตั้งให้ผู้ ซื้อ ผู้ขายจะต้องได้รับ ความเห็นชอบเป็นหนังสื อจากผู้ซื้อก่อน และคอมพิวเตอร์ที่จะนามาติดตั้ง
ดังกล่าวนั้น จะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ในผนวก 1
ข้อ 2. การรับรองคุณภาพ
ผู้ขายรับรองว่าคอมพิวเตอร์ที่ขายให้ตามสัญญานี้ มีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ตามรายละเอียด
และคุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์ที่กาหนดไว้ในผนวก 2
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ข้อ 3. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
3.1 ผนวก 1 รายการคอมพิวเตอร์ที่ซื้อขาย
จานวน ...........หน้า
3.2 ผนวก 2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จานวน ...........หน้า
3.3 ผนวก 3 รายละเอียดการทดสอบการใช้งานของคอมพิวเตอร์
จานวน ...........หน้า
3.4 ผนวก 4 การกาหนดตัวถ่วงคอมพิวเตอร์
จานวน ...........หน้า
3.5 ผนวก 5 การอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์
จานวน ...........หน้า
3.6 ผนวก 6 รายการเอกสารคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์
จานวน ...........หน้า
ฯลฯ
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ
ข้อ 4. การส่งมอบ
ผู้ขายจะติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่ซื้อขายตามสัญญานี้ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ 1
แห่งสัญญานี้ให้พร้อมที่จะใช้งานได้ตามรายละเอียดการทดสอบแนบท้ายสัญญาในผนวก 3. ให้แก่ผู้ซื้อ ณ ตรวจคน
เข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร เลขที่ 333 หมู่ 7 บ้านคาผักหนอก ถนนชยางกูร ตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร และส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน..............วัน นับแต่วันที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารได้มี
หนังสือแจ้งการส่งมอบพื้นที่
ผู้ขายจะต้องแจ้งกาหนดเวลาติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมที่จะใช้งานและส่งมอบคอมพิวเตอร์ได้โดยทา
เป็นหนังสือยื่นต่อผู้ซื้อ ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร เลขที่ 333 หมู่ 7 บ้านคาผักหนอก ถนนชยางกูร
ตาบลบางทรายใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ในเวลาราชการก่อนวันกาหนดส่งมอบไม่น้อยกว่า 30 วัน
(สามสิบวัน) ทาการ
ผู้ขายต้องออกแบบสถานที่ติดตั้งคอมพิวเตอร์รวมทั้งระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานของ
ผู้ขายและได้รับความเห็นชอบจากผู้ซื้อ และผู้ขายต้องจัดหาเจ้าหน้าที่มาให้คาแนะนาและตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมของสถานที่ให้ทันต่อการติดตั้งคอมพิวเตอร์โดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายใดๆ จากผู้ซื้อภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ได้มีหนังสือแจ้งการส่งมอบพื้นที่
ข้อ 5. การใช้เรือไทย
ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาเข้าคอมพิวเตอร์มาจากต่างประเทศและจะต้องนาเข้ามาโดยทางเรือใน
เส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กาหนด ผู้ขายต้องจัดการให้คอมพิวเตอร์บรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ นาวีก่อนบรรทุก
คอมพิวเตอร์ลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรือ
อื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการซื้อคอมพิวเตอร์จากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด
ในการส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าเป็นกรณีตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง
(Bill of Lading) หรือสาเนาใบตราส่งสาหรับคอมพิวเตอร์นั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบคอมพิวเตอร์ด้วย
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ในกรณีทคี่ อมพิวเตอร์ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวีให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชาระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่
บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย
ในกรณี ที่ ผู้ ข ายไม่ ส่ งมอบหลั กฐานอย่ า งหนึ่ งอย่ างใดดั ง กล่ า วในสองวรรคข้ างต้ นให้ แก่ ผู้ ซื้ อ
แต่จะขอส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้ผู้ซื้อก่อน โดยยังไม่รับชาระเงินค่าคอมพิวเตอร์ ผู้ซื้อมีสิทธิรับคอมพิวเตอร์ไว้ก่อน
และชาระเงินค่าคอมพิวเตอร์เมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
ข้อ 6. การตรวจรับ
เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับคอมพิวเตอร์ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญานี้แล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบ
ไว้เป็นหนังสือ เพื่อผู้ขายนามาใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าคอมพิวเตอร์
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า คอมพิวเตอร์ที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ข้อ 1 หรือมีคุณสมบัติ
ไม่ถูกต้องตามสัญญา ข้อ 2 หรือใช้งานได้ไม่ครบถ้วนตามสัญญา ข้อ 4 ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับคอมพิวเตอร์นั้น
ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนาคอมพิวเตอร์นั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ และนาคอมพิวเตอร์มาส่งมอบ
ให้ใหม่ หรือต้องทาการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเองและระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุ
ดังกล่าว ผู้ขายจะนามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทาการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้
ข้อ 7. การชาระเงิน
ผู้ซื้อตกลงชาระเงินค่าคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบคอมพิวเตอร์ตามข้อ 6 ไว้ โดย
ครบถ้วนแล้ว
ข้อ 8. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ขายยอมรับประกันความชารุดบกพร่องหรือขัดข้องของการติดตั้งและคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้
เป็นเวลา 2 ปี (สองปี) นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ ถ้าภายในระยะเวลาดังกล่าวการติดตั้งหรือคอมพิวเตอร์ชารุด
บกพร่องหรือใช้งานไม่ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และความชารุดบกพร่องของการติดตั้งหรือคอมพิวเตอร์เกิดขึ้น
โดยมิใช่ความผิดของผู้ซื้อ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิม โดยต้องเริ่มจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขภายใน.............วัน นับแต่วันเวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ซื้อทั้งสิ้น ถ้าผู้ขาย
ไม่ป ฏิบั ติตาม ผู้ ซื้อมีสิ ทธิจ้างบุ คคลภายนอกทาการซ่อมแซมแก้ไข โดยผู้ ขายจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการจ้าง
บุคคลภายนอกทาการซ่อมแซมแก้ไขทั้งสิ้นแทนผู้ซื้อ
ผู้ขายมีหน้าที่บารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอตลอด
ระยะเวลาดังกล่าวในวรรคหนึ่ ง ด้ว ยค่าใช้จ่ ายของผู้ขาย โดยให้มีเวลาคอมพิวเตอร์ขัดข้องรวมตามเกณฑ์การ
คานวณนับไม่เกินเดือนละ.............ชั่วโมง หรือร้อยละ......... ของเวลาใช้งานทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ของเดือนนั้น
แล้วแต่ตัวเลขใดจะมากกว่ากัน มิฉะนั้นผู้ขายต้องยอมให้ผู้ซื้อคิดค่าปรับในช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
ในส่วนที่เกินกาหนดข้างต้น ในอัตราชั่วโมงละ...... ................บาท
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เกณฑ์การคานวณเวลาขัดข้องของคอมพิวเตอร์ตามวรรคสอง ให้เป็นดังนี้
- กรณีที่คอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องพร้อมกันหลายหน่วย ให้นับเวลาขัดข้องของหน่วยที่มีตัวถ่วงมาก
ที่สุดเพียงหน่วยเดียว
- กรณีความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความขัดข้องของคอมพิวเตอร์แตกต่างกัน เวลาที่ใช้ในการ
คานวณค่าปรับจะเท่ากับเวลาขัดข้องของคอมพิวเตอร์หน่วยนั้นคูณด้วยตัวถ่วงซึ่งมีค่าต่างๆ ตามผนวก 4
ผู้ขายจะต้องชาระค่าปรับตามวรรคสองให้แก่ผู้ซื้อภายใน…………วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ
ข้อ 9. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในวันทาสัญญานี้ ผู้ขายได้นาหลักประกันเป็น........................………เป็นจานวนร้อยละ....... ของ
ราคาซื้อขายคอมพิวเตอร์ตามสัญญาข้อ 1 มามอบให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
หลั กประกัน ที่ผู้ ขายนามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ ซื้อจะคืนให้เมื่อผู้ ขายพ้น จากข้อผู กพัน ตาม
สัญญานี้แล้ว
ข้อ 10. การโอนกรรมสิทธิ์
คู่สัญญาตกลงกันว่ากรรมสิทธิ์ในคอมพิวเตอร์ตามสัญญาจะโอนไปยังผู้ซื้อเมื่อผู้ ซื้อได้รับมอบ
คอมพิวเตอร์ดังกล่าว ตามสัญญาข้อ 6 แล้ว
ข้อ 11. การอบรม
ผู้ขายต้องจัดอบรมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของผู้ซื้อก่อนการติดตั้ง และให้แล้วเสร็จ
ก่อนพ้นข้อผูกพันตามสัญญาข้อ 8 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดของการฝึกอบรมให้เป็นไปตามผนวก 5.
ข้อ 12. คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์
ผู้ ข ายต้ อ งจั ด หาคู่ มื อ การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ต ามรายละเอี ยดที่ ก าหนดไว้ ใ นผนวก 6 พร้ อ มทั้ ง
ปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดระยะเวลาตามสัญญาข้อ 8 ทั้งนี้ โดยไม่คิดเงินเพิ่มจากผู้ซื้อ
ข้อ 13. การรับประกันความเสียหาย
ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างอิงหรือใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามสัญญานี้โดยผู้ซื้อมิได้แก้ไขดัดแปลงไปจากเดิม ผู้ขายจะต้องดาเนินการทั้งปวงเพื่อให้การ
กล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้ขายมิอาจกระทาได้และผู้ซื้อต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย
ต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากผลแห่งการละเมิด ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรดังกล่าว ผู้ขายต้องเป็นผู้ชาระค่าเสียหายและ
ค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ซื้อ ทั้งนี้ ผู้ซื้อจะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรในเมื่อได้มีการกล่าวอ้าง หรือใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
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หน้า 5 ใน 6 หน้า
ข้อ 14. การบอกเลิกสัญญา
เมื่อครบกาหนดติดตั้งและส่งมอบคอมพิวเตอร์ตามสัญญาข้อ 4 แล้ว ถ้าผู้ขายไม่ติดตั้งและส่งมอบ
คอมพิวเตอร์บางรายการหรือทั้งหมดให้แก่ผู้ซื้อภายในกาหนดเวลาดังกล่าว หรือส่งมอบคอมพิวเตอร์ไม่ตรงตาม
สัญญาข้อ 1 หรือมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามสัญญาข้อ 2 หรือติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบภายในกาหนดแต่ใ ช้งาน
ไม่ได้ครบถ้วนตามสัญญาข้อ 4 ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้
ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออก
หนังสือค้าประกันตามสัญญาข้อ 9 เป็นจานวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้า
ผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจานวนหรือเฉพาะจานวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณีภายในกาหนด...................เดือน
นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กาหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย
ในกรณี ที่ ผู้ ข ายได้ ส่ ง มอบคอมพิ ว เตอร์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ซื้ อ และผู้ ซื้ อ บอกเลิ ก สั ญ ญา ผู้ ข ายจะต้ อ งน า
คอมพิวเตอร์กลับคืนไป ภายใน...........วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา โดยผู้ขายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ถ้าผู้ขายไม่นาคอมพิวเตอร์กลับคืนไปภายในกาหนดเวลาดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อจะกาหนดเวลา
ให้ผู้ขายนาคอมพิวเตอร์กลับคืนไปอีกครั้งหนึ่ง หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ขายยังไม่นาคอมพิวเตอร์กลับคืน
ไปอีก ผู้ซื้อมีสิทธินาคอมพิวเตอร์ออกขายทอดตลาด เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด ผู้ขายยอมให้ผู้ซื้อหักเป็นค่าปรับ
และหักเป็นค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายที่เกิดแก่ผู้ซื้อ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผู้ซื้อได้เสียไปในการดาเนินการขาย
ทอดตลาดคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการทาสถานที่ที่รื้อถอนคอมพิวเตอร์ออกไปให้มีสภาพดังที่มีอยู่ เดิมก่อน
ทาสัญญานี้ เงินที่เหลือจากการหักค่าเสียหายแล้ว ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายในระหว่างคอมพิวเตอร์อยู่ในความครอบครอง
ของผู้ซื้อ นับแต่วันผู้ซื้อบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นอันเกิดแก่คอมพิวเตอร์
อันมิใช่ความผิดของผู้ซื้อ
ข้อ 15. ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ 14 ผู้ขายจะต้องชาระค่าปรับให้ผู้ซื้อ
เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาคอมพิวเตอร์ที่ตกลงซื้อขายตามสัญญาต่อวัน ถ้าผู้ขาย
ส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป หรือส่งมอบทั้งหมดแต่ใช้งานไม่ได้ถูกต้องครบถ้วน
ตามผนวก 3 ให้
ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ถ้าผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้าประกันตาม
สัญญา ข้อ 9 กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กาหนดไว้ในสัญญาข้อ 14 วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้ง
ข้อเรียกร้องให้ชาระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบกาหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิก
สัญญาได้อีกด้วย
ข้อ 16. การรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง ภายในกาหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ
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หน้า 6 ใน 6 หน้า
ข้อ 17. การขอขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือ ความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ
หรือจากพฤติการณ์อันใดอัน หนึ่ ง ซึ่งผู้ ขายไม่ต้องรับผิ ดชอบตามกฎหมายเป็นเหตุให้ ผู้ขายไม่ส ามารถส่งมอบ
คอมพิวเตอร์ตามเงื่อนไขและกาหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาทาการตามสัญญาหรือของด
หรือลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิ์ เรียกร้องในการที่จะ
ขอขยายเวลาทาการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การขยายเวลาทาการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อ
ที่จะพิจารณา
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่าย
ละฉบับ

(ลงชื่อ) ………………………………………..………..ผู้ซื้อ
(………………………………..….……………)
(ลงชื่อ) ………………………………………..………..ผู้ขาย
(………………………………..….……………)
(ลงชื่อ) ………………………………………..………..พยาน
(………………………………..….……………)

(ลงชื่อ) ………………………………………..………..พยาน
(………………………………..….……………)
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แบบหนังสือค้าประกัน
(หลักประกันซองการซื้อ)
เลขที่…………………

วันที่……………..……………….…….

ข้าพเจ้า………..(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน )…………………………..……..สานักงานตั้งอยู่เลขที่ ……………
ถนน……………………..ตาบล/แขวง………………….….อาเภอ/เขต………………………...จังหวัด ……..……….…………..
โดย………………………………………………………...……….………………..ผู้มีอานาจลงนามผูกพันธนาคาร/บริษัทเงินทุน
ขอทาหนังสือค้าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ ดังมีข้อความต่อไปนี้
๑. ตามที…่ …….…......…..(ชื่อผู้เสนอราคา)……………………….ได้ยื่นซองประกวดราคาสาหรับการจัดซื้อ
…………………………………………………ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่….…….…............... ซึ่งต้องวางหลักประกัน
ซองตามเงื่อนไขการประกวดราคาต่อ ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ เป็นจานวนเงิน ……………………………บาท
(…………………………………….………………………………..) นั้น
ข้ า พเจ้ า ยอมผู ก พั น ตนโดยไม่ มี เ งื่ อ นไขที่ จ ะค้ าประกั น การช าระเงิ น ตามสิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งของ
ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ จานวนไม่เกิน………………….……………บาท (………………………................……..……….)
ในฐานะเป็ นลู กหนี้ร่ว ม ในกรณี.………………….(ชื่อผู้เ สนอราคา)….......………..ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการ
ประกวดราคา อันเป็นเหตุให้ ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ มีสิทธิริบหลักประกันซองประกวดราคาหรือให้ชดใช้
ค่าเสียหายใดๆ รวมทั้งกรณีที่……..…..(ชื่อผู้เสนอราคา)…………ได้ถอนใบเสนอราคาของตนภายในระยะเวลาที่
ใบเสนอราคายังมีผลอยู่ หรือมิได้ไปลงนามในสัญญาเมื่อได้รับแจ้งไปทาสัญญา หรือมิได้วางหลักประกันสัญญา
ภายในระยะเวลาที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา โดย ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ ไม่จาเป็นต้องเรียกร้องให้
........…(ชื่อผู้เสนอราคา)………… ชาระหนี้ก่อน
๒. หนังสือค้าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่……………………………ถึงวันที่…………………………………….
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้าประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
๓. ถ้า …………….….…(ชื่อผู้เ สนอราคา)………………..………ขยายกาหนดเวลายืนราคาของการเสนอ
ราคาออกไป ข้าพเจ้ายินยอมที่จะขยายกาหนดระยะเวลาการค้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาที่ได้
ขยายออกไปดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสาคัญ
(ลงชื่อ)…………………….………………………………ผู้ค้าประกัน
(……………………………………….……………)
ตาแหน่ง............................................................
(ลงชื่อ)……………………………………….……………พยาน
(…………………………………………….………)
(ลงชื่อ)……………………………………….……………พยาน
(……………………………………………….……)
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แบบหนังสือค้าประกัน
(หลักประกันสัญญาซื้อ)
เลขที่…………………

วันที่………………………………………….

ข้าพเจ้า…….…..……..(ชื่อธนาคาร)…………………………….……..สานักงานตั้งอยู่เลขที่…………….……………
ถนน…………………….….………..ตาบล/แขวง…………………….…………..อาเภอ/เขต…………………………..…………...
จังหวัด……..………..………………..โดย……………………….……………………………………….…………………….………………..
ผู้มีอานาจลงนามผูกพันธนาคารขอทาหนังสือค้าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ ส้านักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า “ผู้ซือ” ดังมีข้อความต่อไปนี้
๑. ตามที…่ ……………………..(ชื่อผู้ขาย)…………………..………….ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขาย” ได้ทาสัญญา
ซื้อขาย……………………………………………….……………………………………..กับผู้ซื้อ ตามสัญญาเลขที่…………..………..
ลงวันที่............เดือน.............................พ.ศ. ………………….. ซึ่งผู้ขายต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ต่อผู้ซื้อ เป็นจานวนเงิน …………………...........…บาท (……………………….………………..) ซึ่งเก่ากับร้อยละ………(…..%)
ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา
ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้าประกันการชาระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของ “ผู้ซื้อ”
จานวนไม่เกิน………………………….บาท (…………….………..………………….) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้ขาย
ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชาระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ
ที่กาหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ซื้อไม่จาเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายชาระหนี้นั้นก่อน
2. หนังสือค้าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วัน ลงนามในสัญญาซื้อขายดังกล่าวข้างต้น จนถึงวันที่
..............เดือน..........................พ.ศ. .................. (ระบุวันที่ครบกาหนดสัญญารวมกับระยะเวลาการรับประกัน
ความชารุดบกพร่อง) และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้าประกันภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้
3. หากผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยาย
ระยะเวลาในการค้าประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายดังกล่าวข้างต้น
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสาคัญ
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(……………………………………….……………)
ตาแหน่ง……………………………………………………..
(ลงชื่อ)……………………………………….……………พยาน
(…………………………………………….………)
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(……………………………………………….……)
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บทนิยาม
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอ
ราคาขายในการสอบราคา/ประกวดราคาซื้อของสานักงาน เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคา/ประกวดราคาซื้อของ
สานักงานในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น
ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอานาจหรือสามารถ
ใช้อานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอ
ราคาให้แก่สานักงานในการสอบราคา/ประกวดราคาซื้อครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่
จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด เป็นหุ้นส่วน
ในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัท มหาชนจากัด
อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่สานักงานในการสอบราคา/ประกวดราคาซื้อครั้งนี้
คาว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าใน
กิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกาหนดสาหรับกิจการบาง
ประเภทหรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือ
บริษัทมหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่สานักงานในการสอบราคา/ประกวดราคา
ซื้อครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดารงตาแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดารงตาแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้น
ของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริง
ของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจากัด
หรือบริษัทมหาชนจากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่สานักงานในการสอบราคา/ประกวดราคาซื้อคราว
เดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี
/“การขัดขวาง...
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-๒“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือ
หลายรายกระทาการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อสานักงาน ไม่ว่าจะกระทาโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือ
รับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กาลังประทุษร้าย หรือข่มขู่
ว่าจะใช้กาลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทาการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่
จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้
มีสิทธิทาสัญญากับสานักงาน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ
สานักงาน โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ.
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บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้. 1. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
- ผู้มีอานาจควบคุม
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- สาเนาหนังสือบริคณฑ์สนธิ
- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
 2. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น
(ข) คณะบุคคล
สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน
 3. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า
(ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย
สาเนาหนังสือเดินทาง
(ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
- ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)

จานวน......แผ่น
จานวน......แผ่น
จานวน......แผ่น
จานวน......แผ่น
จานวน......แผ่น
จานวน..…แผ่น
จานวน......แผ่น
จานวน......แผ่น
จานวน......แผ่น
จานวน......แผ่น
จานวน......แผ่น
จานวน......แผ่น
จานวน......แผ่น
จานวน......แผ่น
จานวน......แผ่น
จานวน…..แผ่น
จานวน…..แผ่น
/บริษัทจากัด...

พ.ต.ท.
ประธานกรรมการ
(จตุพร เนวะมาตย์)
รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4
พ.ต.ท.
กรรมการ
(รุจน์พงศ์ กลมเกลียว)
สว.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส.ตม.

ร.ต.ท.

กรรมการ
ร.ต.อ.
กรรมการ/เลขานุการ
(ไอยรัชต์ รักชาติ)
(โตมร ปานะโปย)
รอง สว.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส.ตม. รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4

-2บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- สาเนาหนังสือบริคณฑ์สนธิ
- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
 4. อื่น ๆ

จานวน......แผ่น
จานวน......แผ่น
จานวน…..แผ่น
จานวน…..แผ่น
จานวน…..แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ.
ลงชื่อ
(

ผู้เสนอราคา
)

พ.ต.ท.
ประธานกรรมการ
(จตุพร เนวะมาตย์)
รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4
พ.ต.ท.
กรรมการ
(รุจน์พงศ์ กลมเกลียว)
สว.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส.ตม.

ร.ต.ท.

กรรมการ
ร.ต.อ.
กรรมการ/เลขานุการ
(ไอยรัชต์ รักชาติ)
(โตมร ปานะโปย)
รอง สว.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส.ตม. รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1. หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์
จะเสนอราคามอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
2. หลักประกันการเสนอราคา
3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุโครงการทดแทนระบบตรวจ
หนังสือผ่านแดน, ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการทดแทนระบบตรวจหนังสือผ่านแดน, แคตตาล็อกและรายละเอียด
ตามข้อกาหนด
4. อื่นๆ (ถ้ามี)
4.1 เอกสารหรือรายละเอียดที่จะจัดส่ง ตามข้อ 4.6 วรรคสอง (ถ้ามี)
4.2
4.3
4.4

จานวน…...แผ่น
จานวน…...แผ่น
จานวน…...แผ่น

จานวน......แผ่น
จานวน......แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ.
ลงชื่อ
(

ผู้เสนอราคา
)

พ.ต.ท.
ประธานกรรมการ
(จตุพร เนวะมาตย์)
รอง ผกก.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4
พ.ต.ท.
กรรมการ
(รุจน์พงศ์ กลมเกลียว)
สว.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส.ตม.

ร.ต.ท.

กรรมการ
ร.ต.อ.
กรรมการ/เลขานุการ
(ไอยรัชต์ รักชาติ)
(โตมร ปานะโปย)
รอง สว.กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส.ตม. รอง สว.ตม.จว.มุกดาหาร บก.ตม.4

