ข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (Term of Reference)
โครงกำรจัดจ้ำงผูใ้ ห้บริ กำรโรงแรม เพื่อจัดงำน Thailand Focus 2018

สำหรับ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 17 เมษำยน 2561

ข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (Term of Reference)
โครงกำรจัดจ้ำงผูใ้ ห้บริกำรโรงแรม เพื่อจัดงำน Thailand Focus 2018
ข้อกำหนดและขอบเขตของงำน (Term of Reference) โครงกำรสรรหำสถำนทีส่ ำหรับงำน Thailand Focus
2018 สำหรับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต่อไปในเอกสำรฉบับนี้จะเรียกว่ำ “ข้อกำหนดและขอบเขตของ
งำน”) มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1.

วัตถุประสงค์
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์”) มีควำมประสงค์จะสรรหำ คัดเลือกผูใ้ ห้บริกำรโรงแรม
(“ผู้เสนองำน”) เพื่อใช้เป็ นสถำนที่สำหรับจัดงำน Thailand Focus 2018 ให้แก่ตลำดหลักทรัพย์รวมตลอดถึง
บริษัทย่อยของตลำดหลักทรัพย์ 1 (“โครงกำรฯ”) ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตำมข้อกำหนดและขอบเขตของงำน
ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดและรำคำทีต่ กลงกัน เพื่อให้ได้ผลงำนทีด่ ี มีคุณภำพ ตำมวัตถุประสงค์ของกำรใช้งำน
และเงื่อนไขของสัญญำ

2.

ขอบเขตของงำน
รำยละเอียดขอบเขตของงำนปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 1 ซึง่ แนบท้ำยข้อกำหนดและขอบเขตของ
งำนฉบับนี้

3.

คุณสมบัติของผูเ้ สนองำน
ผูเ้ สนองำนต้องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
3.1 คุณสมบัติเฉพำะ

3.2

3.1.1

ต้อ งเป็ น นิ ติบุ ค คลที่ไ ด้จ ดทะเบีย นจัด ตัง้ ในประเทศไทย หรือ นิ ติบุ ค คลต่ ำ งประเทศ และมี
วัตถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับงำนตำมโครงกำรฯ มำอย่ำงต่อเนื่องไม่
น้อยกว่ำ 3 (สำม) ปี นับตัง้ แต่ก่อตัง้ นิตบิ ุคคลจนถึงปั จจุบนั

3.1.2
3.1.3

ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ำ 5,000,000 (ห้ำล้ำน) บำท
ต้องมีประสบกำรณ์ หรือผลงำนทีผ่ ่ำนมำในลักษณะใกล้เคียงกับงำนตำมโครงกำรฯ จำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 (หนึ่ง) รำย

คุณสมบัติทวไป
ั่
3.2.1

1

ต้องไม่เป็ นผู้ท่ถี ูกระบุช่อื ไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ท้งิ งำนของทำงรำชกำร และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็ นผู้ท่ไี ด้รบั ผลของกำรสังให้
่ นิติบุคคลอื่นเป็ นผู้ท้งิ งำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
และไม่ เป็ นผู้ท่ตี ลำดหลักทรัพย์และบริษัทย่อยของตลำดหลักทรัพย์ ระบุช่อื ให้เป็ นผู้ท้ิง งำน
รวมถึงไม่เคยมีประวัตลิ ม้ ละลำย หรือ ถูกฟ้ องร้องในศำลเป็ นคดีเกีย่ วกับกำรล้มละลำย และไม่
อยู่ในภำวะปรับโครงสร้ำงหนี้หรือฟื้ นฟูกจิ กำร มีฐำนะทำงกำรเงินที่มนคง
ั ่ ไม่มแี นวโน้มกำร
ล้มละลำยและล้มเลิกกิจกำร

หมำยถึง บริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ โดยตลำดหลักทรัพย์หรือบริษทั ย่อยของตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ถอื หุน้ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั

4.

3.2.2

ต้องไม่มกี รรมกำร หรือผู้บริหำร หรือผู้มอี ำนำจในกำรจัดกำร หรือผูม้ สี ่วนได้เสียในนิตบิ ุคคล
ของผูเ้ สนองำนเป็ นกรรมกำร หรือผูบ้ ริหำร หรือผูม้ อี ำนำจในกำรจัดกำร หรือผูม้ สี ่วนได้เสียใน
นิตบิ ุคคลซึง่ เป็ นผูเ้ สนองำนรำยอื่นในกำรเสนองำนครัง้ นี้

3.2.3

ต้องไม่เป็ นผู้ได้รบั เอกสิทธิ ์ หรือควำมคุ้มกันซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศำลไทย เว้นแต่รฐั บำล
ของผูเ้ สนองำนรำยนัน้ ได้มคี ำสังให้
่ สละเอกสิทธิและควำมคุ
ม้ กันเช่นว่ำนัน้ แล้ว
์

หลักประกันกำรเสนอรำคำ (Bid Bond)
<-ไม่ม-ี >

5.

กำรเสนองำน
5.1 รำยละเอียดทัวไป
่
5.1.1

ผู้เสนองำนมีหน้ำทีเ่ ข้ำร่วมประชุมเพื่อรับฟั งคำชีแ้ จงเพิม่ เติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและขอบเขต
ของงำน และข้อมูลอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้อง ตำมกำหนดกำรทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของ
งำนนี้
หำกผูเ้ สนองำนรำยใดไม่เข้ำร่วมประชุมชีแ้ จงรำยละเอียดดังกล่ำวตำมวันและเวลำทีก่ ำหนด ให้
ถือว่ำผู้เสนองำนรำยนัน้ ได้ทรำบรำยละเอียดต่ำงๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและขอบเขตของงำน
ฉบับนี้โดยครบถ้วนทุกประกำรแล้ว

5.1.2

ก่ อ นกำรยื่น ข้อ เสนองำน ผู้เ สนองำนจะต้ อ งศึก ษำท ำควำมเข้ำ ใจรู ป แบบของโครงกำรฯ
ข้อกำหนดและขอบเขตของงำน ขอบเขตของงำน และเอกสำรประกอบของข้อกำหนดและ
ขอบเขตของงำนนี้ รวมถึงเอกสำรอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูเ้ สนองำนจะยกข้อเรียกร้องหรือข้ออ้ำงขึน้
โดยอำศัยเหตุทม่ี ไิ ด้ตรวจหรือทำควำมเข้ำใจในเอกสำรฉบับใดฉบับหนึ่งในจำนวนเหล่ำนัน้ หรือ
โดยอ้ำงควำมสำคัญผิดในข้อควำมหรือในรำยละเอียดของเอกสำรฉบับใดฉบับหนึ่งดังกล่ำวมิได้

5.1.3

ไม่ว่ำจะเป็ นกรณีใดๆ ก็ตำม ผู้เสนองำนจะเปลี่ยนแปลงข้อควำมใดๆ ในเอกสำรข้อเสนองำน
หรือถอนกำรเสนองำนทีไ่ ด้ย่นื ต่อตลำดหลักทรัพย์ไว้แล้วไม่ได้ เว้นแต่ได้รบั ควำมยินยอมเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษรจำกตลำดหลักทรัพย์

5.1.4

ถ้ำปรำกฏว่ำรำคำทีเ่ สนอแตกต่ำงกัน ผูเ้ สนองำนยินยอมให้ตลำดหลักทรัพย์ถอื เอำจำนวนเงินที่
ต่ำกว่ำเป็ นรำคำทีเ่ สนอ

5.1.5

หำกกรรมกำร หรือผู้บริหำร หรือผู้มอี ำนำจในกำรจัดกำร ในกิจกำรของผู้เสนองำน มีส่วนได้
เสีย เกี่ย วกับ กิจ กำรของตลำดหลัก ทรัพ ย์ ด้ ว ยกำรเป็ น กรรมกำรในคณะกรรมกำรตลำด
หลักทรัพย์ หรือผู้บริหำรระดับสูงของตลำดหลักทรัพย์ ผู้เสนองำนจะต้องดำเนินกำรชี้แ จง
รำยละเอียดให้ตลำดหลักทรัพย์ทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
(ตรวจสอบรำยชื่อของคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ หรือผูบ้ ริหำรระดับสูงของตลำด
หลักทรัพย์ ได้จำก https://www.set.or.th/th/about/overview/board_p1.html และ
https://www.set.or.th/th/about/overview/organization_p1.html และ
https://www.set.or.th/th/about/overview/organization_p2.html)

5.2 หลักฐำนด้ำนคุณสมบัติ
ให้ผเู้ สนองำนยื่นเอกสำรแสดงคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนองำน พร้อมทัง้ เอกสำรและรำยละเอียดดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้
สำหรับเอกสำรทีห่ น่วยงำนของรัฐเป็ นผูอ้ อกหรือรับรองให้ จะต้องมีอำยุกำรรับรองไม่เกิน 3 (สำม) เดือน
นับถึงวันทีป่ ระกำศข้อกำหนดและขอบเขตของงำนฉบับนี้
5.2.1

หลักฐำนกำรเป็ นนิตบิ ุคคล
5.2.1.1 กรณีเป็ นหน่วยงำนภำคเอกชน
(1)

สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิตบิ ุคคล พร้อมวัตถุประสงค์

(2)

หนังสือบริคณห์สนธิ

(3)

บัญชีรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ (รำยใหญ่) (บอจ. 5)

(4)

บัญชีรำยชื่อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั กำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำรหรือตำแหน่ งอื่นใดทีเ่ ทียบเท่ำ
ผูม้ อี ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)

5.2.1.2 กรณีเป็ นหน่วยงำนของรัฐ
(1)

หลักฐำนกำรเป็ นนิตบิ ุคคล

(2)

คำสังแต่
่ งตัง้ ผูม้ อี ำนำจกระทำกำรแทนหน่วยงำน

5.2.2

กรณีผู้เสนองำนเป็ นกลุ่มนิตบิ ุคคลผูร้ ่วมค้ำ หรือกลุ่มนิตบิ ุคคลร่วมทำงำน ให้ผู้ร่วมค้ำและนิติ
บุคคลทุกรำยทีเ่ ข้ำร่วมเป็ นผูเ้ สนองำนยื่นสำเนำสัญญำ หรือหนังสือข้อตกลงของกำรเข้ำร่วมค้ำ
หรือร่วมทำงำน และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลผูร้ ่วมค้ำและนิตบิ ุคคล (กรณีเป็ นกลุ่มนิตบิ ุคคลผูร้ ่วมค้ำฯ ทีจ่ ดทะเบียน) หรือสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนของกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลผูร้ ่วมค้ำและนิตบิ ุคคลทุกรำย
(กรณีเป็ นกลุ่มนิตบิ ุคลร่วมค้ำฯ ทีไ่ ม่ได้จดทะเบียน)

5.2.3

ในกรณีทม่ี นี ิตบิ ุคคลต่ำงประเทศในกิจกำรร่วมค้ำ หรือร่วมทำงำน ต้องมีหนังสือ Notary Public
ของประเทศนัน้ พร้อมทัง้ หนังสือรับรองของหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องด้วย

5.2.4

หนังสือรับรองตนเองว่ำผู้เ สนองำนเป็ น ผู้มีคุณสมบัติค รบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ำ ม
ตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 3. และหนังสือชี้แจงรำยละเอียดกำรมีส่วนได้เสียเกี่ย วกับกิจกำรของ
ตลำดหลักทรัพย์ (ถ้ำมี) ตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อ 5.1.5

5.2.5

สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้มอี ำนำจลงนำม หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (Passport)
สำหรับกรณีผมู้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลผูเ้ สนองำนเป็ นคนต่ำงด้ำว พร้อมหนังสืออนุญำตให้
ทำงำน (Work Permit) (ถ้ำมี)

5.2.6

หนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี) ให้ระบุกำรมอบอำนำจให้ชดั เจน พร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) และติด
อำกรแสตมป์ ให้ครบถ้วนตำมกฎหมำย พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำหนังสือ
เดินทำง (แล้วแต่กรณี) ของของผูม้ อบอำนำจและผูร้ บั มอบอำนำจ

หำกเอกสำรหลักฐำนของผูเ้ สนองำนข้ำงต้นไม่ใช่ตน้ ฉบับ ให้ผเู้ สนองำน หรือผูร้ บั มอบอำนำจแล้วแต่กรณี
ลงนำมและประทับตรำ (ถ้ำมี) กำกับในทุกหน้ำ

5.3 หลักฐำนด้ำนเทคนิ ค
ให้ผเู้ สนองำนยื่นเอกสำรแสดงข้อมูลด้ำนเทคนิค โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
5.3.1

เอกสำรตำรำงเปรี ย บเที ย บข้ อ ก ำหนดทำงเทคนิ ค (Comply Specification) (ถ้ ำ มี ) ตำม
รำยละเอียดขอบเขตของงำนทีร่ ะบุในเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 1 และข้อเสนองำน พร้อมแนบ
เอกสำรอ้ำงอิง เช่น แค็ตตำล็อก (Catalog) ของผลิตภัณฑ์ทน่ี ำเสนอ

5.3.2

บุคลำกรหลักของผูเ้ สนองำน และทีมงำน (ถ้ำมี) ซึง่ ประกอบด้วยรำยชื่อบุคลำกรหลัก แผนภูมิ
อำนำจหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ (Organization Chart & Job Description) พร้อมทัง้ เอกสำรแสดง
คุณสมบัติ หน้ำที่ ประสบกำรณ์ และแนบหลักฐำน ประวัตกิ ำรทำงำน โดยมีรำยละเอียดตำมที่
ปรำกฏในเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 1
ทัง้ นี้ บุคลำกรหลักที่ระบุในข้อนี้ทงั ้ หมด จะต้องอยู่ในทีมงำนของผู้เสนองำนตลอดระยะเวลำ
ดำเนินงำนตำมสัญญำที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและขอบเขตของงำนนี้ ทัง้ นี้ ห้ำมมิให้มกี ำร
เปลี่ยนแปลงบุคลำกรหลักโดยมิได้รบั ควำมยินยอมล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกตลำด
หลักทรัพย์

5.3.3

แผนกำรทำงำนโดยละเอียด และเอกสำรทำงเทคนิ ค (ถ้ำมี) โดยรำยละเอียดเป็ นไปตำมที่
กำหนดในเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 1

5.3.4

เอกสำรประกอบตำมทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรข้อกำหนดกำรเสนองำนฉบับนี้ (ถ้ำมี)

5.4 หลักฐำนด้ำนรำคำ
5.4.1 ผูเ้ สนองำนต้องเสนอรำคำโดยกรอกข้อควำมในใบเสนอรำคำตำมเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 3
ให้ครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำงที่เกีย่ วข้องกับกำรปฏิบตั งิ ำนตำมข้อกำหนดและขอบเขตของ
งำนฉบับนี้
แม้ว่ำแรงงำนและวัสดุบำงอย่ำงมิได้ระบุไว้ในข้อกำหนดกำรเสนองำนฉบับนี้ แต่หำกมีควำม
จำเป็ นทีจ่ ะต้องใช้เพื่อให้งำนส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทัง้ หมดสำเร็จสมบูรณ์ใช้งำนได้ดี ให้ ถอื ว่ำมี
แรงงำนและวัสดุ ด ัง กล่ ำ วรวมอยู่ด้ว ยและถือ เป็ น ขอบเขตหน้ ำ ที่ข องผู้เ สนองำน เว้น แต่ จะ
กำหนดไว้ในข้อกำหนดกำรเสนองำนฉบับนี้โดยชัดแจ้งว่ำไม่ให้รวมอยู่ดว้ ย
5.4.2

ผูเ้ สนองำนต้องยืนรำคำตำมใบเสนอรำคำทีเ่ สนอต่อตลำดหลักทรัพย์เป็ นระยะเวลำ 90 (เก้ำสิบ)
วัน นับแต่วนั ทีย่ ่นื ข้อเสนองำน
หรือ

5.4.2

ผูเ้ สนองำนต้องยืนรำคำตำมใบเสนอรำคำทีเ่ สนอต่อตลำดหลักทรัพย์เป็ นระยะเวลำ 90 (เก้ำสิบ)
วัน นับแต่วนั ทีก่ ำรประกวดรำคำแล้วเสร็จ หรือกำรประกวดรำคำสิน้ สุดลงไม่ว่ำด้วยกรณีใดๆ

5.5 กำรยื่นซองข้อเสนองำน
5.5.1

ผูเ้ สนองำนต้องยื่นซองข้อเสนองำน ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในข้อกำหนดและขอบเขตของ
งำนนี้ หำกผูเ้ สนองำนรำยใดไม่ย่นื ซองข้อเสนองำนตำมวัน เวลำและสถำนทีท่ ก่ี ำหนดดังกล่ำว
ตลำดหลักทรัพย์จะไม่รบั ซองข้อเสนองำนของผู้เสนองำนรำยนัน้ ไว้พจิ ำรณำ ไม่ว่ำกรณีใดๆ
ทัง้ สิน้

5.5.2

ให้ผู้เสนองำนยื่นซองข้อเสนองำน โดยแยกเป็ น 2 ส่วน โดยแต่ละส่วนให้ปิดผนึกแยกจำกกัน
โดยชัดเจนดังนี้
ส่วนที่ 1 ให้ระบุหน้ำซองว่ำ “ข้อเสนอด้ำนคุณสมบัติและเทคนิ ค” โดยให้ย่นื เอกสำรรวม 2
ชุด เป็ นต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนำ 1 ชุด และให้แยกซองเอกสำรต้นฉบับและสำเนำเอกสำรแยก
ออกจำกกัน โดยซองข้อเสนอด้ำนคุณสมบัตแิ ละเทคนิคต้องมีรำยละเอียดครบถ้วนตำมทีร่ ะบุใน
ข้อที่ 5.2 และ 5.3 และประกอบด้วยเอกสำรดังต่อไปนี้
-

เอกสำรด้ำนคุณสมบัตแิ ละเทคนิค

ส่วนที่ 2 ให้ระบุหน้ำซองว่ำ “ข้อเสนอด้ำนรำคำ” โดยให้ย่นื เอกสำรรวม 2 ชุด เป็ นต้นฉบับ 1
ชุด และสำเนำ 1 ชุด และให้แยกซองเอกสำรต้นฉบับและสำเนำเอกสำรแยกออกจำกกัน โดย
ซองข้อเสนอด้ำนรำคำต้องมีร ำยละเอียดครบถ้ว นตำมที่ร ะบุในข้อที่ 5.4 และประกอบด้ว ย
เอกสำรดังต่อไปนี้
5.5.3

ใบเสนอรำคำตำมแบบที่ระบุในข้อกำหนดและขอบเขตของงำนฉบับนี้ท่กี รอกข้อควำม
ครบถ้วน
เอกสำรใบเสนอรำคำทีแ่ สดงถึงปริมำณต่อหน่วยของแต่ละรำยกำรทีเ่ สนอ

ข้อเสนองำนตำม 5.5.1 และ 5.5.2 ให้จ่ำหน้ำถึง
ถึง

ส่วนจัดซือ้ ทัวไป
่ ฝ่ ำยจัดซือ้ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง

กำรเสนอรำคำ คุ ณสมบัติ และเทคนิ ค ของโครงกำรสรรหำสถำนที่สำหรับ งำน
Thailand Focus 2018

ชื่อซอง

(โปรดระบุว่ำเป็ นซองข้อเสนอด้ำนคุณสมบัตแิ ละทำงเทคนิค หรือซองข้อเสนอด้ำน
รำคำ)

โดย

(โปรดระบุช่อื ผูเ้ สนองำน)

และหำกเอกสำรหลักฐำนของผู้เ สนองำนไม่ใช่ต้นฉบับ ให้ผู้เ สนองำนหรือผู้รบั มอบอ ำนำจ
แล้วแต่กรณี ลงนำมและประทับตรำ (ถ้ำมี) กำกับในทุกแผ่นของเอกสำร หรือกรณีผู้เสนองำน
ทำกำรขูด ลบ ตก เติม หรือแก้ไขเพิม่ เติมข้อควำมใด ผูเ้ สนองำนหรือผูร้ บั มอบอำนำจแล้วแต่
กรณี ต้องลงลำยมือชื่อกำกับและประทับตรำ (ถ้ำมี) ทุกแห่ง ไม่เช่นนัน้ จะถือว่ำกำรขูด ลบ ตก
เติ ม หรื อ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ ควำมดั ง กล่ ำ วไม่ ไ ด้ ก ระท ำขึ้ น เว้ น แต่ ก รณี เ ป็ นที่ ส งสัย
ตลำดหลักทรัพย์มสี ทิ ธิเชิญผูเ้ สนองำนมำชีแ้ จงอธิบำยควำมหมำยได้ และให้กำรพิจำรณำของ
ตลำดหลักทรัพย์เป็ นทีส่ ดุ
6.

เกณฑ์กำรพิ จำรณำตัดสิ นกำรประกวดรำคำ
6.1

ตลำดหลักทรัพย์มหี ลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำและคัดเลือกผูเ้ สนองำน ดังนี้
6.1.1

พิจำรณำข้อเสนอด้ำนเทคนิคของผูเ้ สนองำนเฉพำะรำยทีม่ คี ุณสมบัตถิ ูกต้องตำมทีก่ ำหนด และ
จะเปิ ดซองข้อเสนอด้ำนรำคำเฉพำะผูเ้ สนองำนทีผ่ ่ำนกำรพิจำรณำข้อเสนอด้ำนคุณสมบัตแิ ละ
เทคนิคตำมเกณฑ์ทต่ี ลำดหลักทรัพย์กำหนด

6.1.2

กำรพิจำรณำข้อเสนอด้ำนคุณสมบัตแิ ละเทคนิค และข้อเสนอด้ำนรำคำของตลำดหลักทรัพย์ จะ
เป็ นกำรพิจำรณำภำยใน (Closed bid) ซึ่งจะไม่มกี ำรประกำศคะแนน รำคำ และรำยละเอียด
ข้อเสนองำนของผูเ้ สนองำนให้ทรำบ

6.2

ตลำดหลักทรัพย์สงวนสิทธิไม่
์ พจิ ำรณำข้อเสนองำนของผูเ้ สนองำนรำยทีม่ คี ุณสมบัตไิ ม่ถูกต้อง หรือกรณี
ทีไ่ ม่ปรำกฏชื่อผูเ้ สนองำนรำยนัน้ ในหลักฐำนกำรรับเอกสำรข้อกำหนดและขอบเขตของงำน

6.3

ในกรณีทผ่ี เู้ สนองำนรำยใดยื่นข้อเสนองำนไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ตลำดหลักทรัพย์สงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่
พิจำรณำข้อเสนองำนของผูเ้ สนองำนรำยนัน้ เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลำดเพียงเล็กน้อย หรือทีผ่ ดิ แผกไปจำก
เงื่อนไขของข้อกำหนดและขอบเขตของงำนในส่วนทีม่ ใิ ช่สำระสำคัญ ทัง้ นี้ เฉพำะในกรณีทพ่ี จิ ำรณำเห็น
ว่ำจะเป็ นประโยชน์ต่อตลำดหลักทรัพย์เท่ำนัน้

6.4 ตลำดหลักทรัพย์สงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่พจิ ำรณำข้อเสนอด้ำนรำคำของผูเ้ สนองำน ในกรณีดงั ต่อไปนี้

7.

6.4.1

ผูเ้ สนองำนเสนอรำคำไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขในข้อกำหนดและขอบเขตของงำนฉบับนี้

6.4.2

ไม่กรอกชื่อนิตบิ ุคคล หรือไม่ลงลำยมือชื่อผูเ้ สนองำน อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือทัง้ หมดในใบเสนอ
รำคำ

6.4.3

เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขทีก่ ำหนดในข้อกำหนดและขอบเขตของงำนฉบับนี้อนั
เป็ นสำระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผเู้ สนองำนรำยอื่น

6.5

ตลำดหลักทรัพย์สงวนสิทธิจะไม่
์ พจิ ำรณำรำคำทีเ่ สนอหำกมีกำรขูดลบ เติมแต่ง แก้ไข เปลีย่ นแปลง โดย
ผูเ้ สนองำนมิได้ลงลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) กำกับไว้

6.6

ตลำดหลักทรัพย์จะพิจำรณำคัดเลือกผู้เสนองำนตำมหลักเกณฑ์ทต่ี ลำดหลักทรัพย์เห็นสมควร โดยกำร
พิจำรณำ และกำรตัดสินคัดเลือกผูช้ นะกำรประกวดรำคำของตลำดหลักทรัพย์ถอื เป็ นเด็ดขำดและทีส่ ุด
ไม่มีขอ้ ผูกพันว่ำตลำดหลักทรัพย์จะต้องคัดเลือกผู้เสนองำนที่เสนอรำคำต่ ำที่สุดเสมอไป ผู้เสนองำน
ยอมรับหลักเกณฑ์และผลกำรตัดสินกำรคัดเลือกผูช้ นะกำรประกวดรำคำของตลำดหลักทรัพย์ โดยไม่มี
ข้อโต้แย้ง และผูเ้ สนองำนจะฟ้ องร้องหรือเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ไม่ได้ทงั ้ สิน้

6.7

เมื่อตลำดหลักทรัพย์คดั เลือกผู้เสนองำนรำยใดให้เป็ น ผู้ชนะกำรประกวดรำคำแล้ว ตลำดหลักทรัพย์
จะแจ้งให้ผเู้ สนองำนรำยนัน้ ทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร

กำรสงวนสิ ทธิ์
7.1

ตลำดหลักทรัพย์สงวนสิทธิในกำรแก้
ไข เพิม่ เติม หรือเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขตำมทีร่ ะบุในข้อกำหนดและ
์
ขอบเขตของงำนฉบับนี้ ตลอดจนเอกสำรแนบ และเอกสำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มคี วำมเหมำะสมใน
กำรดำเนินงำนและเป็ นไปตำมควำมประสงค์ของตลำดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงบริษัทย่อยของตลำด
หลักทรัพย์ ตลอดจนสงวนสิทธิในกำรเปลี
ย่ นแปลง เลื่อน ยกเลิกกำรประกวดรำคำครัง้ นี้ได้ไม่ว่ำกรณีใดๆ
์
รวมถึง ไม่ พิจ ำรณำข้อ เสนองำนของผู้เ สนองำนรำยใดรำยหนึ่ ง ได้ ในกรณี มีเ หตุ อ ัน ควรเชื่อ ได้ว่ ำ
ผู้เ สนองำนให้ค ำรับ รองอัน เป็ น เท็จ หรือ ไม่ ช้ีแ จงรำยละเอีย ดกำรมีส่ว นได้เ สีย เกี่ย วกับ กิจ กำรของ
ตลำดหลักทรัพย์ หรือกำรประกวดรำคำในครัง้ นี้กระทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีกำรสมยอมกันในกำรเสนอ
รำคำและ/หรือผลประโยชน์ หรือมีเหตุอ่นื ใดตำมที่ตลำดหลักทรัพย์เห็นสมควร โดยตลำดหลักทรัพย์ไม่
จำเป็ นต้องชีแ้ จงเหตุผลใดๆ ทัง้ สิน้ ทัง้ นี้ ผูเ้ สนองำนตกลงจะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ จำกตลำดหลักทรัพย์

8.

7.2

ไม่ว่ำกรณีใดๆ รวมถึงกรณีตำม 7.1 ตลำดหลักทรัพย์ไม่ตอ้ งรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใดๆ ของผูเ้ สนองำน ซึง่
รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดทำและยื่นข้อเสนองำนตำมข้อกำหนดและขอบเขตของงำนฉบับนี้

7.3

กำรที่ตลำดหลักทรัพย์ต่อรอง ตกลงรำคำ หรือตกลงเรื่องอื่นใดภำยหลังกำรประกวดรำคำ ไม่มผี ลให้
ผูเ้ สนองำนพ้นควำมผูกพันใดๆ ทีต่ นมีต่อตลำดหลักทรัพย์ตำมใบเสนอรำคำนัน้

7.4

ผูเ้ สนองำนรับทรำบและตกลงว่ำข้อมูลต่ำงๆ ในข้อกำหนดและขอบเขตของงำนฉบับนี้ และเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้อง
เป็ นกรรมสิทธิ ์ และ/หรือทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำของตลำดหลักทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว โดยผูเ้ สนองำนผูต้ กลงไม่
นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ใดนอกเหนือจำกกำรเสนองำนตำมที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงำน
ฉบับนี้

7.5

ในระหว่ำงกำรประกวดรำคำ และเมื่อ กำรประกวดรำคำตำมเอกสำรฉบับนี้สน้ิ สุดลง ผูเ้ สนองำน ไม่ว่ำจะ
ได้รบั คัดเลือกเป็ นผูช้ นะกำรประกวดรำคำและได้รบั อนุมตั จิ ำกตลำดหลักทรัพย์ให้เข้ำทำสัญญำหรือไม่ก็
ตำม ตกลงเก็บรักษำข้อมูลทัง้ หมดทีไ่ ด้ล่วงรู้ ไม่ว่ำโดยวิธใี ดๆ จำกกำรเข้ำร่วมประกวดรำคำในครัง้ นี้ไว้
เป็ นควำมลับโดยจะไม่เปิ ดเผยให้กบั บุคคลภำยนอกทรำบ เว้นแต่ใ นกรณีทไ่ี ด้รบั ควำมยินยอมล่วงหน้ำ
เป็ น ลำยลัก ษณ์ อกั ษรจำกตลำดหลัก ทรัพย์เ ท่ำ นัน้ และผู้เ สนองำนตกลงจะดูแลให้พนักงำน ลูก จ้ำง
ตัวแทน และบุคคลทีอ่ ยู่ในควำมรับผิดชอบของผูเ้ สนองำนปฏิบตั ติ ำมข้อนี้อย่ำงเคร่งครัด

7.6

ผูเ้ สนองำนให้กำรรับรองว่ำกำรประกวดรำคำรวมถึงบรรดำเอกสำรใดๆ ทีน่ ำเสนอต่อตลำดหลักทรัพย์เป็ น
เอกสำรทีไ่ ด้จดั ทำโดยควำมคิดสร้ำงสรรค์ของผูเ้ สนองำนเอง ไม่ได้คดั ลอก ดัดแปลง เลียนแบบ หรือปลอม
แปลงไม่ว่ำทัง้ หมดหรือแต่เพียงบำงส่วนจำกเอกสำรของผูอ้ ่นื ด้วยเจตนำทุจริต ทัง้ นี้ ตลำดหลักทรัพย์สงวน
สิทธิในกำรเพิ
กถอนผูเ้ สนองำนออกจำกกำรพิจำรณำคัดเลือกได้ทนั ที หำกปรำกฏในระหว่ำงกำรประกวด
์
รำคำ หรือภำยหลังกำรประกวดรำคำสิน้ สุดว่ำ เอกสำรที่ผเู้ สนองำนได้นำเสนอต่อตลำดหลักทรัพย์เป็ นไป
โดยมิชอบ และผูเ้ สนองำนยินยอมให้ตลำดหลักทรัพย์พจิ ำรณำเรียกค่ำเสียหำยได้

7.7

ตลำดหลักทรัพย์มนี โยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ และสนับสนุ นให้ดำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส หำก
ตลำดหลักทรัพย์พบว่ำผูเ้ สนองำน รวมถึงผูเ้ กีย่ วข้องกับผูเ้ สนองำนมีพฤติกรรมเข้ำข่ำยทุจริตคอร์รปั ชัน่
ถึงขัน้ ถูกชีม้ ลู ควำมผิดหรือถูกฟ้ องเป็ นคดีต่อศำล ตลำดหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะดำเนินกำรใดๆ โดย
อำจไม่พจิ ำรณำข้อเสนองำนของผูเ้ สนองำนได้ รวมทัง้ อำจจะพิจำรณำยกเลิกผลกำรคัดเลือกในครัง้ นี้ไม่
ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วนได้ โดยตลำดหลักทรัพย์ไม่จำเป็ นต้องชีแ้ จงเหตุผลใดๆ ทัง้ สิน้ และผูเ้ สนองำนตก
ลงจะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ จำกตลำดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ กำรพิจำรณำจะยึดถือประโยชน์สูงสุดของ
ตลำดหลักทรัพย์เป็ นสำคัญ

เงื่อนไขของสัญญำ
ผูเ้ สนองำนทีไ่ ด้รบั กำรคัดเลือกเป็ นผูช้ นะกำรประกวดรำคำและได้รบั อนุมตั จิ ำกตลำดหลักทรัพย์ให้เข้ำทำสัญญำ
จะต้องมำทำสัญญำตำมแบบทีต่ ลำดหลักทรัพย์กำหนดในฐำนะผู้รบั จ้ำงหรือบริษทั (แล้วแต่กรณี) ภำยใน 30
(สำมสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ตลำดหลักทรัพย์ได้แจ้งผลกำรคัดเลือกให้ผู้ชนะกำรประกวดรำคำทรำบหรือภำยใน
ระยะเวลำที่ตลำดหลักทรัพย์เห็นสมควร โดยแบบของสัญญำทีต่ ลำดหลักทรัพย์กำหนดจะมีสำระสำคัญอย่ำง
น้อยในเรื่องดังต่อไปนี้ ทัง้ นี้ ในกรณีไม่มกี ำรทำสัญญำตำมแบบทีต่ ลำดหลักทรัพย์กำหนด ผูช้ นะกำรประกวด
รำคำตกลงให้ขอ้ ควำมทีร่ ะบุไว้ดงั ต่อไปนี้เป็ นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขกำรปฏิบตั งิ ำนด้วย

8.1 ค่ำตอบแทน
ภำยใต้กำรปฏิบตั งิ ำนตำมสัญญำอย่ำงถูกต้องของผูร้ บั จ้ำง/บริษทั ตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำฉบับนี้ ตลำด
หลักทรัพย์ตกลงชำระค่ำตอบแทนสำหรับกำรปฏิบตั ิงำนตำมสัญญำโดยคิดเป็ นอัตรำเหมำจ่ำยตลอด
ระยะเวลำของสัญญำนี้ให้แก่ผรู้ บั จ้ำง/บริษทั ตำมเงื่อนไขและกำหนดระยะเวลำทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำฉบับนี้
ค่ำตอบแทนดังกล่ำวเป็ นอัตรำเหมำจ่ำยทีร่ วมค่ำอนุ ญำตให้ใช้สทิ ธิในซอฟต์แวร์ (Software License) ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนค่ำบำรุงรักษำอุปกรณ์ สำหรับโครงกำรฯ (ถ้ำมี) ค่ำแรงงำน ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำ
พำหนะ ค่ำขนส่ง ค่ำภำษีอำกรทีเ่ กีย่ วข้อง ค่ำ ดำเนินกำร และค่ำใช้จ่ำยอื่นใดทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับกำร
ปฏิบตั งิ ำนตำมสัญญำนี้ แต่ไม่รวมค่ำอำกรแสตมป์ ซึง่ ผูร้ บั จ้ำง/บริษทั ตกลงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตำมอัตรำที่
กฎหมำยกำหนด และภำษีมูลค่ำเพิม่ ซึ่งตลำดหลักทรัพย์จะเป็ นผูช้ ำระตำมกฎหมำย ทัง้ นี้ จำนวนเงิน
ค่ำตอบแทนดังกล่ำวเป็ นจำนวนที่ยงั ไม่ได้หกั ภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย ซึ่ง ผู้รบั จ้ำง/บริษัทตกลงให้ตลำด
หลักทรัพย์หกั ภำษีจำกเงินค่ำตอบแทนดังกล่ำวและนำส่งกรมสรรพำกรตำมอัตรำทีก่ ฎหมำยกำหนด
ผูร้ บั จ้ำง/บริษทั ตกลงทีจ่ ะไม่เปลีย่ นแปลงค่ำตอบแทนตำมสัญญำทีร่ ะบุไว้ตลอดระยะเวลำของสัญญำ ไม่
ว่ำด้วยเหตุกำรณ์ใดๆ อำทิ ค่ำวัสดุ ค่ำแรงงำน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วกับดำเนิน งำนตำมสัญญำนี้มี
รำคำเพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ ค่ำตอบแทนตำมสัญญำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึน้ หรือลดลงก็เฉพำะแต่ในกรณีท่ี
ตลำดหลักทรัพย์สงให้
ั ่ เพิม่ งำนหรือลดงำน (Variation Order) ตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำนี้เท่ำนัน้
8.2

กำรชำระค่ำตอบแทน
ตลำดหลักทรัพย์ตกลงชำระค่ำตอบแทนของงำนตำมสัญญำให้แก่ผรู้ บั จ้ำง/บริษทั โดยจะชำระภำยใน 30
(สำมสิบ) วัน นับแต่วนั ทีต่ ลำดหลักทรัพย์ได้รบั ใบเรียกเก็บเงินทีถ่ ูกต้องสมบูรณ์จำกผูร้ บั จ้ำง/บริษทั และ
ตลำดหลักทรัพย์ได้ตรวจรับมอบงำนตำมสัญญำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรแล้ว
โดยตลำดหลักทรัพย์จะชำระค่ำตอบแทนตำมงวดข้ำงต้น ภำยใน 30 (สำมสิบ) วัน นับแต่ วนั ที่ตลำด
หลักทรัพย์ได้รบั ใบเรียกเก็บเงินทีถ่ ูกต้องสมบูรณ์จำกผู้รบั จ้ำง/บริษทั และตลำดหลักทรัพย์ได้ตรวจรับ
มอบงำนตำมสัญญำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรแล้ว
ทัง้ นี้ ผู้รบั จ้ำง/บริษทั รับทรำบและตกลงว่ำ ตลำดหลักทรัพย์มสี ทิ ธิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดกำร
ชำระค่ำตอบแทนได้ตำมทีต่ ลำดหลักทรัพย์เห็นสมควร

8.3 ค่ำธรรมเนี ยมและภำษี อำกร
ค่ำธรรมเนียม ค่ำภำษีอำกรต่ำงๆ ทีเ่ กิดขึน้ หรือเกีย่ วข้องกับกำรปฏิบตั ติ ำมสัญญำนี้ ผู้ รบั จ้ำง/บริษทั ตก
ลงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว
8.4 ประกันภัย
<ไม่ม>ี
8.5

ทรัพย์สินทำงปัญญำ
ผูร้ บั จ้ำง/บริษทั รับทรำบและตกลงว่ำข้อมูลและรำยละเอียดต่ำงๆ ทีใ่ ช้ในกำรปฏิบตั งิ ำนตำมสัญญำนี้ ไม่
ว่ ำ จะเป็ น ข้อ มู ล หรือ รำยละเอีย ดที่ไ ด้ร ับ มำจำกตลำดหลัก ทรัพ ย์ รวมถึง ผลงำนที่เ กิด ขึ้น จำกกำร
ปฏิบตั ิงำนตำมสัญญำนี้ เป็ นกรรมสิทธิ ์ และทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำของตลำดหลักทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว

โดยผู้รบั จ้ำง/บริษัทตกลงไม่นำข้อมูลและงำนดังกล่ำวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อ่นื ใดนอกเหนือจำกกำร
ปฏิบ ัติง ำนตำมสัญญำ ตลอดจนจะไม่น ำข้อมูลและงำนตำมสัญญำนี้ ไปให้บุค คลอื่น ทำซ้ ำ ดัด แปลง
เผยแพร่ หรือกระทำกำรใดๆ อันมีลกั ษณะเป็ นกำรละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำหรือสิทธิใดๆ ของตลำด
หลักทรัพย์หรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่ำในระหว่ำงระยะเวลำในกำรปฏิบตั งิ ำนตำมสัญญำนี้และภำยหลังจำกที่
สัญญำนี้สน้ิ สุดลงแล้วหรือไม่กต็ ำม เว้นแต่จะได้รบั ควำมยินยอมล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกตลำด
หลักทรัพย์
ในระหว่ำงอำยุสญ
ั ญำนี้และเมื่อสัญญำนี้สน้ิ สุดลง หำกบุคคลภำยนอกกล่ำวอ้ำงหรือใช้สทิ ธิเรียกร้องใดๆ
ว่ำมีกำรละเมิดลิขสิทธิหรื
์ อทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำเกีย่ วกับงำนตำมสัญญำ หรือสิง่ ทีส่ ่งมอบ ไม่ว่ำกรณีใดๆ
ผู้รบั จ้ำง/บริษทั ตกลงแจ้งให้ตลำดหลักทรัพย์ทรำบภำยใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วนั ที่บริษทั ทรำบเรื่อง
ดังกล่ำว โดยผูร้ บั จ้ำง/บริษทั ต้องดำเนินกำรทัง้ ปวงเพื่อให้กำรกล่ำวอ้ำงหรือเรียกร้องดังกล่ำวระงับสิน้ ไป
โดยเร็ว เพื่อให้ตลำดหลักทรัพย์สำมำรถใช้งำนได้ตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำนี้ต่อไปได้โดยเร็วทีส่ ุด หำก
ตลำดหลักทรัพย์ต้องรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำยแก่บุคคลภำยนอก เนื่องจำกผลแห่งกำรละเมิดลิขสิทธิหรื
์ อ
ทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำดังกล่ำว ผูร้ บั จ้ำง/บริษทั จะเป็ นผูช้ ดใช้ค่ำเสียหำย ค่ำปรับ ค่ำใช้จ่ำย รวมทัง้ ค่ำฤชำ
ธรรมเนียม และค่ำทนำยควำมทัง้ หมดแต่เพียงผูเ้ ดียว
8.6 กำรเก็บรักษำควำมลับ
ตลอดอำยุสญ
ั ญำนี้และภำยหลังจำกทีส่ ญ
ั ญำนี้สน้ิ สุดลงไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม ผูร้ บั จ้ำง/บริษทั ตกลงเก็บ
รักษำรำยละเอียดและข้อมูลทัง้ หมดทีไ่ ด้รหู้ รือรับทรำบ ไม่ว่ำโดยวิธใี ดๆ จำกกำรปฏิบตั งิ ำนตำมสัญญำนี้
ไว้เป็ นควำมลับ โดยจะไม่เปิ ดเผยให้กบั บุคคลใดไม่ว่ำเพื่อวัตถุประสงค์ใด เว้นแต่จะได้รบั ควำมยินยอม
ล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรจำกตลำดหลักทรัพย์ก่อน หรือเพื่อปฏิบตั ติ ำมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำยหรือ
คำสังศำล
่
หรือเมื่อรำยละเอียดข้อมูลดังกล่ำวตกเป็ นของสำธำรณะแล้ว และผูร้ บั จ้ำง/บริษทั ตกลงจะดูแล
ให้บุคลำกรของผูร้ บั จ้ำง/บริษทั ผูร้ บั จ้ำงช่วงของผูร้ บั จ้ำง/บริษทั และบุคคลทีอ่ ยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบ
ของผูร้ บั จ้ำง/บริษทั ปฏิบตั ติ ำมข้อตกลงนี้อย่ำงเคร่งครัด
ข้อมูลควำมลับ หมำยถึง ข้อมูล ข่ำวสำร ข้อควำม เอกสำร หรือกำรสื่อสำรอื่นใดที่ผรู้ บั จ้ำง/บริษทั ได้รบั รู้
รับทรำบ ทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมจำกกำรปฏิบตั ิงำนตำมสัญญำนี้ ไม่ว่ำจะเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร วำจำ
รูปภำพ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ สือ่ แม่เหล็ก หรือสือ่ ใดๆ และไม่ว่ำข้อมูลจะถูกระบุว่ำเป็ น “ควำมลับ” หรือไม่ก็
ตำม รวมถึงกำรเข้ำมำปฏิบตั ิงำนของผู้รบั จ้ำง/บริษัท ให้แก่ตลำดหลักทรัพย์และ/หรือบริษัทย่อยของ
ตลำดหลักทรัพย์ และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลดังกล่ำวทีต่ ลำดหลักทรัพย์และ/หรือบริษทั ย่อยของตลำด
หลักทรัพย์อำจเปิ ดเผยให้แก่ผรู้ บั จ้ำง/บริษทั ทั ้ งก่อนเข้ำทำสัญญำฉบับนี้ ในปั จจุบนั และในอนำคตด้วย
8.7 หลักประกัน
8.7.1

เงิ นประกันกำรปฏิ บตั ิ งำนตำมสัญญำ (Retention)
<ไม่ม>ี

8.7.2

หลักประกันกำรปฏิ บตั ิ ตำมสัญญำ (Performance Bond)
<ไม่ม>ี

8.7.3

หลักประกันผลงำนและควำมชำรุดบกพร่อง (Maintenance Bond)
<ไม่ม>ี

8.8

กำรเปลี่ยนแปลงงำนตำมสัญญำ
ตลำดหลักทรัพย์มีสทิ ธิท่จี ะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงงำนตำมสัญญำ ด้วยกำรเพิ่มหรือลดปริมำณหรือ
ขอบเขตงำนตำมสัญญำได้ โดยไม่ตอ้ งยกเลิกสัญญำนี้ และไม่เป็ นเหตุให้สญ
ั ญำนี้เสือ่ มเสียไป

8.9 กำรปฏิ บตั ิ ผิดสัญญำ
ในกรณีทผ่ี รู้ บั จ้ำง/บริษทั ปฏิบตั ฝิ ่ ำฝื นสัญญำข้อหนึ่งข้อใด หรือกรณีทม่ี เี หตุอ่นื ให้ตลำดหลักทรัพย์เชื่อได้
ว่ำผู้รบั จ้ำง/บริษัท ไม่สำมำรถปฏิบตั ิงำนตำมสัญญำได้ หรือจะสำเร็จไม่ทนั ตำมกำหนดระยะเวลำตำม
สัญญำนี้ ตลำดหลักทรัพย์มสี ทิ ธิกระทำกำรดังต่อไปนี้ทงั ้ หมดหรือบำงส่วน
8.9.1

ให้ถือเอำงำนตำมสัญญำนี้เป็ นของตลำดหลักทรัพย์ทนั ที ทัง้ นี้ ให้รวมถึงงำนที่อยู่ในระหว่ำง
ดำเนินกำรของผูร้ บั จ้ำง/บริษทั ด้วย

8.9.2

บังคับเอำกับหลักประกันตำมสัญญำฉบับนี้

8.9.3

ยึดหน่วงค่ำตอบแทนตำมสัญญำทีต่ ลำดหลักทรัพย์จะต้องชำระแก่ผรู้ บั จ้ำง/บริษทั

8.9.4

เรียกค่ำเสียหำยอื่นใดจำกผูร้ บั จ้ำง/บริษทั

8.9.5

หักกลบลบหนี้ ค่ำใช้จ่ำย และค่ำเสียหำยอื่นใดทีต่ ลำดหลักทรัพย์มสี ทิ ธิเรียกจำกผูร้ บั จ้ำง/บริษทั
ตำมสัญญำ กับค่ำตอบแทนตำมสัญญำทีต่ ลำดหลักทรัพย์จะต้องชำระแก่ผรู้ บั จ้ำง/บริษทั หรือ
หลักประกันตำมสัญญำฉบับนี้ได้ทนั ที

8.9.6

ว่ำจ้ำงผู้รบั จ้ำงอื่นเพื่อดำเนินกำรแทน โดยผู้รบั จ้ำง/บริษัทมีหน้ ำที่ชำระค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมดที่
เกิดขึน้ จำกกำรว่ำจ้ำงผูอ้ ่นื ดำเนินกำรแทนด้วย

8.9.7

ปรับผูร้ บั จ้ำง/บริษทั เป็ นรำยวันในอัตรำร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของค่ำตอบแทนตำมสัญญำ
ทัง้ หมด นับตัง้ แต่วนั ที่ผู้รบั จ้ำง/บริษัทปฏิบตั ิฝ่ำฝื นสัญญำ หรือไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมสัญญำ
จนถึงวันทีผ่ รู้ บั จ้ำง/บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ำมสัญญำ หรือวันทีผ่ รู้ บั จ้ำง/บริษทั บอกเลิกสัญญำ แล้วแต่
กรณี

8.9.8

บอกเลิกสัญญำได้ทนั ทีโดยไม่ต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ และตลำดหลักทรัพย์ไม่ต้องรับผิดชอบใน
ค่ำใช้จ่ำยและควำมเสียหำยใดๆ อันเกิดแก่ผรู้ บั จ้ำง/บริษทั เนื่องจำกกำรบอกเลิกสัญญำตำมข้อนี้

กำรทีต่ ลำดหลักทรัพย์ไม่ใช้สทิ ธิใดๆ ตำมสัญญำนี้ ไม่ถอื เป็ นกำรสละสิทธิในกำรบอกเลิกสัญญำ หรือเป็ น
กำรยอมรับ หรือไม่ถอื ว่ำกำรกระทำเช่นว่ำนัน้ ไม่เป็ นกำรประพฤติผดิ สัญญำของผูร้ บั จ้ำง/บริษทั หรือเป็ น
เหตุให้ผรู้ บั จ้ำง/บริษทั หลุดพ้นควำมรับผิดตำมสัญญำนี้แต่ประกำรใด
8.10 กำรบอกเลิ กสัญญำ
8.10.1 ไม่ว่ำกรณีจะเป็ นเช่นใดก็ตำม ตลำดหลักทรัพย์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญำนี้ได้ โดยกำรแจ้งเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรให้ผรู้ บั จ้ำง/บริษทั ทรำบล่วงหน้ำ ไม่น้อยกว่ำ 30 (สำมสิบ) วัน
8.10.2 ในกรณีทป่ี รำกฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ ตลำดหลักทรัพย์มสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญำฉบับนี้ได้ทนั ทีโดย
แจ้งให้ผรู้ บั จ้ำง/บริษทั ทรำบเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยกำรใช้สทิ ธิในกำรบอกเลิกสัญญำดังกล่ำว
ไม่ถอื เป็ นกำรตัดสิทธิในกำรใช้สทิ ธิอ่นื ๆ ทีต่ ลำดหลักทรัพย์จะได้กำหนดในสัญญำ และให้สทิ ธิ
ดังกล่ำวเป็ นสิทธิเพิม่ เติมจำกสิทธิอ่นื ๆ ทีม่ อี ยู่ตำมสัญญำหรือตำมกฎหมำยทีใ่ ช้บงั คับ

8.10.2.1 ผูร้ บั จ้ำง/บริษทั ไม่ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตรงตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นทีใ่ ช้
บังคับกับงำนตำมสัญญำ
8.10.2.2 ผู้รบั จ้ำง/บริษัท ไม่ปฏิบตั ิตำมคำสังของตลำดหลั
่
กทรัพย์ ผู้แทนหรือตัวแทนของ
ตลำดหลักทรัพย์ทไ่ี ด้ออกคำสังแก่
่ ผรู้ บั จ้ำง/บริษทั หรือตัวแทนหรือผูร้ บั จ้ำงช่วงของ
ผู้รบั จ้ำง/บริษัท อันเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำนตำมสัญญำเพื่อให้งำนตำมสัญญำได้
สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี และมีประสิทธิภำพ
8.10.2.3 ผูร้ บั จ้ำง/บริษทั ถูกร้องเรียนว่ำปฏิบตั งิ ำนโดยไม่สจุ ริต หรือไม่เป็ นกลำง หรือไม่ธำรง
ไว้ซง่ึ จริยธรรมหรือจรรยำบรรณวิชำชีพ ซึง่ ตลำดหลักทรัพย์ได้สอบสวนแล้วว่ำมีมูล
อันควรเชื่อหรือเป็ นจริงตำมคำร้องเรียนนัน้
8.10.2.4 ผูร้ บั จ้ำง/บริษทั ตกเป็ นบุคคลทีม่ หี นี้สนิ ล้นพ้นตัว หรือศำลมีคำสังพิ
่ ทกั ษ์ทรัพย์ (ไม่
ว่ำเด็ดขำดหรือชัวครำว)
่
หรือศำลในคดีฟ้ื นฟูกจิ กำรมีคำสังรั
่ บคำร้องขอฟื้ นฟูกจิ กำร
ของผูร้ บั จ้ำง/บริษทั
8.10.2.5 หำกปรำกฏในภำยหลัง ว่ ำ ผู้ร ับ จ้ำ ง/บริษัท ไม่ มีคุ ณ สมบัติ หรือ มีคุ ณ สมบัติไ ม่
ครบถ้วนตำมสัญญำนี้ หรือคำรับรองใดๆ ทีใ่ ห้ไว้แก่ตลำดหลักทรัพย์อนั เกีย่ วเนื่อง
กับกำรปฏิบตั งิ ำนตำมสัญญำ รวมถึงคำรับรองใดๆ ในข้อเสนองำนด้ำนเทคนิค หรือ
ข้อเสนองำนด้ำนรำคำที่ผู้รบั จ้ำง/บริษัท ได้ย่นื ต่ อตลำดหลักทรัพย์เป็ นเท็จ หรือ
คลำดเคลื่อนต่อควำมเป็ นจริง
8.10.2.6 ผู้รบั จ้ำง/บริษัท ทำกำรชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจกำร ไม่ว่ำจะโดยสมัครใจหรือโดยถูก
บังคับ
9.

ข้อควรทรำบ
กำรเสนองำนและ/หรือเข้ำปฏิบตั งิ ำนตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงำนฉบับนี้
9.1

เว้นแต่ขอ้ กำหนดและขอบเขตของงำนฉบับนี้กำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น กรณีผู้เสนองำนกระทำกำรฝ่ ำฝื น
เงื่อนไขกำรประกวดรำคำที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและขอบเขตของงำนฉบับนี้ และตลำดหลักทรัพย์
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เป็ นกำรฝ่ ำฝื นเงื่อนไขกำรประกวดรำคำในสำระสำคัญ ผูเ้ สนองำนตกลงรับผิดชอบ
ชดใช้ค่ำเสียหำยใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ให้แก่ตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือยินยอมให้รบิ หลักประกันกำรเสนอรำคำ
ของผูเ้ สนองำนรำยนัน้ (ถ้ำมี) ได้ทนั ที

9.2

ผูเ้ สนองำนจะต้องปฏิบตั ติ ำมระเบียบกำรเข้ำพืน้ ทีข่ องตลำดหลักทรัพย์ฯ และข้อกำหนดหรือกฎหมำยอื่น
ใดที่เ กี่ย วข้อ งโดยเฉพำะที่เ กี่ย วกับ ควำมปลอดภัย รวมถึง นโยบำยควำมปลอดภัย ด้ำ นเทคโนโลยี
สำรสนเทศของตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อปฏิบตั อิ ่นื ใดทีเ่ กีย่ วข้อง
และจะต้องปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขในกำรรักษำควำมลับของตลำดหลักทรัพย์

9.3

กรณีทต่ี อ้ งดำเนินกำรในงำนทีเ่ กีย่ วกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(1)

ผูเ้ สนองำนต้องยินยอมให้ตลำดหลักทรัพย์ บริษทั ย่อยของตลำดหลักทรัพย์ และองค์กรทีก่ ำกับ
ตลำดหลักทรัพย์และบริษทั ย่อยของตลำดหลักทรัพย์ตำมกฎหมำย ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน
ทีเ่ กีย่ วข้องและสำมำรถเข้ำตรวจสอบกำรปฏิบตั งิ ำนของผูเ้ สนองำนได้

(2)

9.4

10.

ผู้เ สนองำนต้ อ งมี ม ำตรกำรควบคุ ม กำรรัก ษำควำมมัน่ คงปลอดภัย ของระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ รวมถึงในกรณีทม่ี กี ำรมอบหมำยกำรปฏิบตั งิ ำนต่อให้กบั บุคคลอื่น (sub-contracting
to another supplier)

ผูเ้ สนองำนยอมรับและตกลงทีจ่ ะปฏิบตั ติ ำมกระบวนกำรควบคุมในด้ำนกำรรักษำควำมมันคงปลอดภั
่
ย
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของตลำดหลักทรัพย์และบริษทั ย่อยของตลำดหลักทรัพย์ และตำมทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อ 9.2 และ 9.3 ในเฉพำะส่วนข้อที่เกี่ยวกับโครงกำรฯ รวมถึงกำรอนุ ญำตให้ตลำดหลักทรัพย์ บริษัท
ย่อยของตลำดหลักทรัพย์ และหน่ วยงำนทีท่ ำหน้ำทีก่ ำกับดูแลตลำดหลักทรัพย์และบริษทั ย่อยของตลำด
หลักทรัพย์ตำมกฎหมำย เข้ำตรวจสอบกำรดำเนินงำน เพื่อให้เป็ นไปตำมประกำศหรือหลักเกณฑ์ต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกำศแนวปฏิบตั ิท่ี นป.3/2559 เรื่อง แนวปฏิบตั ิในกำรจัดให้มีระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

กำหนดกำรและสถำนที่ติดต่อขอทรำบข้อมูลเพิ่ มเติ ม
รำยละเอียดกำหนดกำรสำหรับกำรประกวดรำคำตำมข้อกำหนดและขอบเขตของงำนฉบับนี้ มีรำยละเอียดตำม
ตำรำงด้ำนล่ำงนี้
กำรยื่นเอกสำรข้อเสนองำนทัง้ หมด สำมำรถติดต่อได้ท่ี
คุณสุพชิ ฌำย์ กูศ้ กั ดิสถำพร
์
ส่วนจัดซือ้ ทัวไป
่ ฝ่ ำยจัดซือ้
ชัน้ 17 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ 02-009-9667 อีเมล procurementunit@set.or.th
ลำดับ
รำยละเอียด
1 ประกำศเชิญชวน และส่งเอกสำรเชิญชวนฯ
2 ยื่นซองประกวดรำคำ
3

ประกำศรำยชื่อผูช้ นะกำรประกวดรำคำ

กำหนดกำร
17 เมษำยน 2561
30 เมษำยน 2561
(ภำยในเวลำ 17.00 น.)
ภำยในเดือนพฤษภำคม 2561

หมำยเหตุ
ก.
ข.
ค.

ง.

กำหนดกำรข้ำงต้นอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้ ตลำดหลักทรัพย์จะแจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ก ำ ร ส อ บ ถ ำ ม ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม ท ำ ไ ด้ โ ด ย ส่ ง ค ำ ถ ำ ม ผ่ ำ น E-mail ถึ ง ส่ ว น จั ด ซื้ อ ทั ่ว ไ ป
ProcurementUnit@set.or.th ตำมกำหนดกำรทีร่ ะบุขำ้ งต้น
ผูเ้ สนองำนรำยทีไ่ ม่ได้รบั กำรคัดเลือกสำมำรถรับคืนหลักประกันกำรเสนอรำคำทีต่ ลำดหลักทรัพย์ได้รบั ไว้
โดยไม่มดี อกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นใด พร้อมส่งคืนเอกสำรและข้อมูล รำยละเอียดต่ำงๆ ที่ได้รบั จำก
ตลำดหลักทรัพย์ (ถ้ำมี)
หำกผูเ้ สนองำนรำยใดไม่ย่นื ข้อเสนองำนตำมวัน เวลำ และสถำนทีท่ ก่ี ำหนดดังกล่ำว ตลำดหลักทรัพย์จะ
ไม่รบั ซองข้อเสนองำนของผูเ้ สนองำนรำยนัน้ ไว้พจิ ำรณำ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ สิน้

11.

เอกสำรแนบท้ำย
เอกสำรแนบท้ำยข้อกำหนดและขอบเขตของงำนดังต่อไปนี้ให้ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและขอบเขตของ
งำนฉบับนี้
เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 1: รำยละเอียดขอบเขตของงำน
เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 2: หนังสือรับรองคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนองำน
เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 3: แบบใบเสนอรำคำ

เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 1
ขอบเขตของงำน
บริษทั จะต้องดำเนินกำรภำยใต้ระยะเวลำทีก่ ำหนดครอบคลุมขอบเขตงำนทีร่ บั ผิดชอบ ประกอบด้วยรำยละเอียด ดังนี้
1. งำนสัมมนำ ส่วน Conference ในวันที่ 28 ส.ค. 2561 (1 วัน สำหรับ Set Up งำน) และ 29 – 30 ส.ค. 2561
(2 วัน สำหรับวันงำน) มีควำมประสงค์ใช้หอ้ ง Ballroom ทีส่ ำมำรถรองรับคนได้อย่ำงน้อย 500 คน เพื่อจัดประชุม
โดยจะใช้บริกำรอำหำร Full Meeting Package (2 Coffee Breaks + 1 Lunch) สำหรับจำนวนแขกผูม้ ำร่วมงำน
ตำมรำยละเอียด ดังนี้
1.1 วันพุธที่ 29 ส.ค. 2561 สำหรับแขกผูม้ ำร่วมงำน จำนวน 500 pax (คน)
1.2 วันพฤหัสบดีที่ 30 ส.ค. 2561 สำหรับแขกผูม้ ำร่วมงำน จำนวน 300 pax (คน)
1.3 วันศุกร์ที่ 31 ส.ค. 2561 สำหรับแขกผูม้ ำร่วมงำน จำนวน 150 pax (คน)
1.4 จัดห้อง Function เพื่อรับรองแขก VVIP และ Speakers โดยจัดเป็ นแบบโซฟำชุด 2 ห้อง อยู่ใกล้กบั ห้อง
Ballroom
1.5 จัดห้อง Function เพื่อแขก VIP เพื่อรับประทำนมือ้ กลำงวัน สำหรับ 30 คน
1.6 จัดห้อง Secretariat Room 1 ห้อง อยู่ใกล้กบั ห้อง Ballroom
2. งำนสัมมนำ ส่วน Press Room ในวันที่ 29 – 30 ส.ค. 2561 (2 วัน) มีควำมประสงค์ใช้หอ้ งประชุม/รับรอง เพื่อ
เป็ น Press Room ทีส่ ำมำรถรองรับคนได้อย่ำงน้อย 120 คน โดยจะใช้บริกำร Full Meeting Package (2 Coffee
Breaks + 1 Lunch) สำหรับคณะสือ่ มวลชน โดยเสนอรำคำ ตำมรำยละเอียด ดังนี้
2.1 วันพุธที่ 29 ส.ค. 2561 สำหรับคณะสือ่ มวลชน จำนวน 120 pax (คน)
2.2 วันพฤหัสบดีที่ 30 ส.ค. 2561 สำหรับคณะสือ่ มวลชน จำนวน 80 pax (คน)
3. บริกำรห้องพักโรงแรม สำหรับกำรประชุม One-on-One และ Group Meeting ในวันที่ 28 ส.ค. 2561 (1 วัน
สำหรับ Set Up งำน) และ 29 - 31 ส.ค. 2561 (3 วัน) มีควำมประสงค์ใช้หอ้ งพักโรงแรม ปรับสถำนทีใ่ ห้เป็ นห้อง
ประชุม ตำมรำยละเอียด ดังนี้
3.1 ห้องพักโรงแรม จำนวน 60 ห้อง 3 วัน
3.2 วันพุธที่ 29 ส.ค. 2561 จำนวน 60 ห้อง
3.3 วันพฤหัสบดีที่ 30 ส.ค. 2561 จำนวน 60 ห้อง
3.4 วันศุกร์ที่ 31 ส.ค. 2561 จำนวน 60 ห้อง
4. จัดเลี้ยงมือ้ เย็น ในวันที่ 29 ส.ค. 2561
4.1 International Cocktail Dinner สำหรับแขก 100 pax (คน)
5. รำยละเอียดกำรใช้ห้องประชุม
5.1 จัด Private Zone สำหรับรับประทำนอำหำรกลำงวัน รองรับแขก 500 คน ในวันที่ 29 - 31 ส.ค. 2561
5.2 จัดพืน้ ทีส่ ำหรับส่วนลงทะเบียนขนำดใหญ่เพื่อลงทะเบียนเข้ำงำน เช่น บริเวณ lobby
5.3 จัดพืน้ ทีจ่ อดรถ จำนวน 400 คัน

เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข 2
แบบใบเสนอรำคำ
เรียน ฝ่ ำยจัดซือ้ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้ำพเจ้ำขอเสนอรำยกำรพัสดุ อุปกรณ์ รวมทัง้ บริกำร ซึง่ กำหนดไว้ในเอกสำรเชิญชวนฯ ดังต่อไปนี้
No.

รำยกำร

1
2
3
4
5
6
7

Day Use Room for One-on-one and Group Meeting
Full day meeting package for guest 29/8/2018
Full day meeting package for press 29/8/2018
Full day meeting package for guest 30/8/2018
Full day meeting package for press 30/8/2018
Full day meeting package for guest 31/8/2018
International Cocktail Dinner 29/8/2018
รวม

จำนวน

จำนวน
วัน

60
500
120
300
80
150
100

3 หรือ 4
1
1
1
1
1
1

Unit Price

Total

ซึง่ เป็ นรำคำทีร่ วมค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรปฏิบตั งิ ำนแล้ว แต่ไม่รวมค่ำอำกรแสตมป์ ซึง่ ผูเ้ สนอ
งำนตกลงเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตำมอัตรำทีก่ ฎหมำยกำหนด และภำษีมลู ค่ำเพิม่
1. คำเสนอนี้จะยืนรำคำอยู่เป็ นระยะเวลำ 90 (เก้ำสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ย่นื ข้อเสนองำน หรือ 90 (เก้ำสิบ) วันนับแต่
วันทีก่ ำรประกวดรำคำแล้วเสร็จหรือกำรประกวดรำคำสิน้ สุดลงไม่ว่ำด้วยกรณีใดๆ และตลำดหลักทรัพย์อำจรับคำ
เสนอนี้ ณ เวลำใดก็ได้ก่อนทีจ่ ะครบกำหนดระยะเวลำดังกล่ำว และ/หรือในระยะเวลำทีไ่ ด้ยดื ออกไปตำมทีต่ ลำด
หลักทรัพย์เห็นสมควรและได้แจ้งให้ผเู้ สนองำนรับทรำบแล้ว
2. ข้ำพเจ้ำรับทรำบและตกลงว่ำ ตลำดหลักทรัพย์ไม่มคี วำมผูกพันทีจ่ ะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอรำคำใดๆ รวมทัง้
ไม่ตอ้ งรับผิดชอบในค่ำใช้จ่ำยใดๆ ในกำรจัดทำและยื่นข้อเสนองำนนี้
3. ข้ำพเจ้ำได้ตรวจทำนตัวเลข ตัวอักษร (ถ้ำมี) และตรวจสอบเอกสำรต่ ำงๆ ที่ได้ย่นื พร้อมใบเสนอรำคำนี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้ำใจดีว่ำ ตลำดหลักทรัพย์ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในควำมไม่ถูกต้อง หรือไม่ ครบถ้วนของ
รำยละเอียดดังกล่ำว
4. ข้อเสนองำนนี้เป็ นข้อเสนองำนทีโ่ ปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ กำรฉ้อฉล และกำรสมรูร้ ่วมคิดกัน โดยไม่
ชอบด้วยกฎหมำยกับบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ไม่ว่ำบุคคลดังกล่ำวจะได้ย่นื หรือไม่ไ ด้ย่นื ข้อเสนองำนในครำว
เดียวกันนี้หรือไม่กต็ ำม
หมายเหตุ ผูเ้ สนองานยังคงต้องยืน่ ใบเสนอราคา (Quotation) พร้อมรายละเอียดสินค้า (BOM) และบริการในรูปแบบของ
ผูเ้ สนองานเองด้วย
เสนอ ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.
ลงชื่อ
(
ตำแหน่ง
ประทับตรำ (ถ้ำมี – ให้ประทับตรำทุกหน้ำ)

)

