ขอมูลสําหรับที่ปรึกษา
โครงการจางที่ปรึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัล องคการอุตสาหกรรมปาไม
ป พ.ศ. 2562-2564
*************************
1. เรื่องทั่วไป
(1) องคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) มีความประสงคเชิญชวน...............................
ยื่นขอเสนอในการเปนที่ปรึกษาให อ.อ.ป. โดยใชวิธีการคัดเลือกตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวใน
ขอมูลสําหรับที่ปรึกษานี้
(2) ที่ปรึกษาจะตองสงขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคา สําหรับการรับดําเนินภารกิ จ
ใหแก (อ.อ.ป.) เนื้อหาสาระของขอเสนอดานเทคนิคและดานราคาจะเปนพื้นฐานสําหรับการเจรจาตอรอง
เพื่อทําสัญญาวาจาง
(3) ในการจัดทําขอเสนอดานเทคนิค ที่ปรึกษาควรศึกษาวิเคราะหขอมูลเบื้องตนและสํารวจ
พื้นที่ดํา เนิ น งานเท า ที่ จํา เป น เพื่อใหเกิดความเขาใจอยางแทจริงในขอบเขตและวัตถุประสงคข องภารกิ จ
และสภาพแวดลอมของพื้นที่ดําเนินงาน (ถามี) นอกจากนี้ ที่ปรึกษาอาจขอขอมูลหรือสอบถามเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของของ อ.อ.ป. ในเรื่องที่เกี่ยวของกับภารกิจ
(4) อ.อ.ป. จะใหความสนับสนุนในการดําเนินงานแกที่ปรึกษาในเรื่องตอไปนี้
๏ ขอมูลพื้นฐานการประสานงาน สถานที่ทํางาน
(5) ที่ปรึกษาจะตองรั บ ผิ ด ชอบค า ใช จ า ยในการจั ด เตรี ย มขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอ
ดานราคา และคาใชจายอื่นๆ รวมทั้งคาใชจายในการเจรจาตอรองเพื่อทําสัญญาวาจาง ที่ปรึกษาไมมีสิทธิ
รวมเงินคาใชจายนี้ไวในวงเงินคาจาง
(6) อ.อ.ป. ไมมีขอผูกพันใดๆ ที่จะตองยอมรับขอเสนอที่ไดรับ
(7) ที่ปรึกษาจะตองดําเนินภารกิจอยางเที่ยงตรง และยึดผลประโยชนสูงสุดของ อ.อ.ป. เปนหลัก
ทั้ ง นี้ ที่ปรึกษาจะตองไมรับภารกิจอื่นในระหวางการดําเนินภารกิจให อ.อ.ป. ซึ่งขัดแยงกับภารกิจนี้ หรือ
ขัดแยงกับผลประโยชนของ อ.อ.ป.
(8) ที่ปรึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหดําเนินภารกิจนี้ใหแก อ.อ.ป. และบริษัทในเครือจะไมมีสิทธิ
ในการแขงขันเขารับงานที่เกี่ยวของกับภารกิจนี้ (นอกเหนือจากงานที่เปนการดําเนินงานตอเนื่องจากภารกิจนี้)
โดยเฉพาะอยางยิ่ง งานจัดหาวัสดุและเครื่องมืออุปกรณตางๆ และการกอสราง
(9) ที่ปรึกษาที่ดําเนินภารกิจนี้ มี สิ ท ธิ ที่ จ ะได รั บ การพิจารณารวมกับที่ปรึกษารายอื่นในการ
ใหบริการทางวิชาการที่เปนงานตอเนื่องจากภารกิจนี้
(10) นโยบายของ อ.อ.ป. ต อ งการใหที่ปรึกษาดําเนินการอยางมีจรรยาบรรณอย า งสู ง สุ ด
ในชวงเวลาระหวางการคัดเลือกที่ปรึกษาและการดําเนินภารกิจตามสัญญาวาจาง ตามนโยบายดังกลาว
อ.อ.ป. มีสิทธิที่จะไมรับพิจารณาขอเสนอของที่ปรึกษา หากพบวาที่ปรึกษามีการกระทําอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้

๏ “การกระทําที่ไมสุจริต” ไดแก การเสนอ การให การรับ หรือการเรียกรองสิ่งมีคาเพื่อ
ชักจูงโนมนาวการดําเนินงานของเจาหนาที่ในกระบวนการตกลงหรือในการดําเนินการตามสัญญาวาจาง
๏ “การฉอฉล” ไดแก การใหขอมูลเท็จหรือขอมูลที่มีเจตนาชักจูงใหเกิดความเขาใจผิด
ที่มีผลโนมนาวตอกระบวนการตกลงหรือในการดําเนินการ ตามสัญญาวาจางอันทําใหเกิดความเสียหายตอ
อ.อ.ป. การฉอฉลยังรวมถึงการกระทําอันเปนการสมรูรวมคิดในบรรดาที่ปรึกษาทั้งหลายทั้งกอนหรือหลังการ
ยื่นขอเสนอเพื่อการตั้งราคาในระดับที่ไมเหมะสม อันจะทําให อ.อ.ป. สูญเสียประโยชนอันพึงได
(11) นอกจากนี้ อ.อ.ป. จะขึ้นบัญชีดําที่ปรึกษาที่มีพฤติกรรมดังกลาวขางตน และจะลงโทษโดย
ไมใหมีสิทธิเขารับการพิจารณาเพื่อเปนที่ปรึกษาของ อ.อ.ป. เปนเวลาไมเกิน 5 ป
(12) อ.อ.ป. มีสิทธิตรวจบัญชีและบันทึกหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินภารกิจตามสัญญา
วาจาง ที่ไดรับเงินชวยเหลือจากธนาคาร และมีสิทธิขอใหมีการตรวจสอบบัญชี โดยผูตรวจสอบบัญชี
ซึ่งแตงตั้งโดย อ.อ.ป.

2. การขอคําชี้แจงและขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการจัดเตรียมขอมูล
(1) ที่ปรึกษาอาจรองขอให อ.อ.ป. ชี้แจงขอสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารเชิญชวนภายใน
เวลา 15 วัน กอนกําหนดสงขอเสนอ การรองขอคําชี้แจงใดๆ จะตองทําเปนลายลักษณอักษร เปนหนังสือ
สงทางไปรษณีย โทรสาร หรือ e-mail ถึงเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ อ.อ.ป. จะตอบชี้แจงโดยทางโทรสาร หรือ
e-mail
(2) เจาหนาที่ผูเกี่ยวของดังกลาวขางตน ไดแก
ชื่อเจาหนาที่ นายศุภกิจ เอ็นมี
ที่ติดตอ ฝายสารสนเทศ สํานักวิจัยพัฒนาการจัดการไมเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
องคการอุตสาหกรรมปาไม
76 ถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100
หมายเลขโทรศัพท 0-2282-3243 ตอ 238 หมายเลขโทรสาร 0-2282-4197
e-mail : supakit64@hotmail.com
(3) กอนถึงกําหนดสงขอเสนอ อ.อ.ป. อาจแกไขเอกสารเชิญชวนดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม โดย
อ.อ.ป. จะจัดทําการแกไขดังกลาวเปนลายลักษณอักษรเปนเอกสารเพิ่มเติม สงไปยังที่ปรึกษาที่ไดรับเชิญ
โดยทางไปรษณีย โทรสาร หรือ e-mail อนึ่งอาจเลื่อนวันกําหนดสงขอเสนอออกไปอีก สุดแทแตดุลยพินิจ
ของ อ.อ.ป.

3. การจัดเตรียมขอเสนอดานเทคนิค
(1) ที่ปรึกษาจะตองจัดทําขอเสนอดานเทคนิคเปนภาษาไทย จํานวน 5 ชุด
(2) ในการจัดเตรียมขอเสนอดานเทคนิค ที่ปรึกษาจะตองศึกษาเอกสารเชิญชวนอยางละเอียด
หากขอเสนอดานเทคนิคขาดขอมูลที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวนนี้ อ.อ.ป. มีสิทธิที่จะไมรับพิจารณาขอเสนอ
ดานเทคนิคได
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(3) ในระหวางการจัดเตรียมขอเสนอดานเทคนิค หากที่ปรึกษาเห็นวา บุคลากรที่มีอยูไมครบตาม
ความตองการของภารกิจ ที่ปรึกษาอาจรวมงานกับที่ปรึกษาอื่นๆ ไดในรูปแบบการรวมงานที่เหมาะสม
(4) ที่ปรึกษาจะตองประมาณการปริมาณแรงงานที่ตองใชเองในขอเสนอดานเทคนิค
(5) บุคลากรหลักสวนใหญซึ่งที่ปรึกษาเสนอสําหรับการดําเนินภารกิจควรเปนเจาหนาที่ประจําของ
ที่ปรึกษา หรือเปนผูที่ไดเคยทํางานกับที่ปรึกษามาแลวเปนเวลานาน
(6) บุคลากรหลักที่เสนอจะตองมีประสบการณ และความรูความสามารถไมต่ํากวาที่
กําหนดไว ดังตอไปนี้
ตําแหนง
ผูเชี่ยวชาญสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

ประสบการณและจํานวนป
ความรูความสามารถเฉพาะ
- มีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี มีประสบการณตรง ในการเปนที่
สารสนเทศและการสื่อสาร
ปรึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
- มีผลงานในการใหคําปรึกษากับ การสือ่ สาร
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
- มีประสบการณโดยตรงในการ
บริหารจัดการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของ
องคกรภาครัฐ
- มีประสบการณในการปฏิบัติงาน
ไมนอยกวา 10 ป

(7) ที่ปรึกษาจะตองไมเสนอบุคลากรหลักเผื่อเลือก พรอมประวัติการทํางาน
(8) รายงานทั้งหมดที่กําหนดไวในเอกสารขอบเขตภารกิจจะตองจัดทําเปนภาษาตามที่ไดกําหนด
ไวในเอกสารขอบเขตภารกิจ
(9) ขอเสนอดานเทคนิค จะตองมีโครงรางดังตอไปนี้
๏ ความเหมาะสมของที่ปรึกษา : ผลงานและประสบการณที่ผานมาที่คลายคลึงกับภารกิจ
นี้ในชวงเวลาไมเกิน 5 ป ที่ผานมา การสรุปยอแตละภารกิจที่ผานมาจะตองระบุรายชื่อบุคลากร ระยะเวลา
การดําเนินโครงการ มูลคาตามสัญญา และความเกี่ยวของของที่ปรึกษา การนําเสนอใหใชแบบฟอรมตาม
เอกสารที่แนบ
๏ ความเห็นหรือขอเสนอแนะใดๆ ที่มีตอเอกสารขอบเขตภารกิจ : โดยแบงเปนเรื่อง
ของภารกิจ และเรื่องของการสนับสนุนจาก อ.อ.ป. ที่จะใหแกที่ปรึกษา
๏ วิธีการและแผนการดําเนินงานตามภารกิจ (Task Schedule) : ควรเสนอแนวคิด และ
การวิเคราะหเบื้องตนที่เปนพื้นฐานของการกําหนดวิธีการและแผนการดําเนินงาน
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๏ บุคลากรหลักที่เสนอ เสนอรายชื่อบุคลากรหลักทุกคนและหนาที่หรืองานในความ
รับผิดชอบสรุปยอความเหมาะสม ปริมาณคน-เดือนของแตละคนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน และระยะเวลา
การทํางาน (Manning Schedule) ที่สอดคลองกับแผนการดําเนินงาน
๏ ภาคผนวก ประกอบดวย
 ประวัติบุคลากรที่ลงนามโดยเจาของและผูแทนที่ไดรับมอบอํานาจในการ
สงขอเสนอตามแบบฟอรมตามเอกสารที่แนบ ประวัติบุคลากรหลักจะตองระบุจํานวนปที่ทํางานใหกับบริษัท/
องคกร/หนวยราชการและระดับความรับผิดชอบในโครงการตางๆ ภายในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา
 แบบฟอรมแสดงผลงานหรือประสบการณของที่ปรึกษา
 ขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับที่ปรึกษา

4. การจัดเตรียมขอเสนอดานราคา
(1) ในการจัดเตรียมขอเสนอดานราคา ที่ปรึกษาจะตองศึกษาพิจารณาความตองการและ
เงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนนี้อยางละเอียดถี่ถวน
(2) ขอเสนอดานราคาจะประมวลเสนอเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
(2.1) สรุปยอดคาใชจายทั้งหมด โดยแยกเปนเงินบาท และแยกสวนภาษีออกจากคาใชจาย
ฐาน การนําเสนอใหใชแบบฟอรมตามเอกสารแนบ
(2.2) เสนอคาใชจายสําหรับแตละงาน โดยแบงคาใชจายเปน 3 ประเภท ไดแก
๏ คาตอบแทนสําหรับบุคลากร (Remuneration) แตละคน และแยกเปนเงินเดือน
พื้นฐาน คาสวัสดิการตางๆ (Social Charges) คาโสหุย และคาบริการหรือกําไร
๏ คาใชจายที่มีสิทธิเบิก (Reimbursable Expenses) เชน คาเบี้ยเลี้ยงและที่พัก
คาเดินทาง สําหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ คาบริการและอุปกรณเครื่องใช (พาหนะ อุปกรณสํานักงาน
เฟอรนิเจอรและวัสดุตางๆ) คาเชาสํานักงาน คาประกัน คาจัดพิมพเอกสาร คาสํารวจและคาฝกอบรม ถาการ
ฝกอบรม เปนสวนหนึ่งของภารกิจ ถาทําไดควรแยกคาใชจายเหลานี้ตามงาน และแยกเปนเงินบาท
๏ คาใชจายปลีกยอยอื่นๆ (Miscellaneous Expenses) เชน คาโทรศัพท คาสง
พัสดุภัณฑวัสดุสิ้นเปลืองสําหรับสํานักงาน เปนตน
(2.3) ขอเสนอดานราคาจะตองแยกภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ ออกจากคาใชจายฐาน
(2.4) ที่ปรึกษาจะตองยืนราคาในขอเสนอดานการเงินเปนเวลา 60 วัน ในชวงเวลานี้ที่
ปรึกษาจะตองเตรียมบุคลากรใหพรอมตามที่ไดเสนอไวในขอเสนอดานเทคนิค อ.อ.ป. จะพยายามดําเนินการ
เจรจาตอรองใหเสร็จเรียบรอย หากการเจรจาไมเสร็จสิ้นภายในระยะเวลายื่นราคา ที่ปรึกษามีสิทธิที่จะไมตอ
ระยะเวลายื่นราคาได

5. การนําสง การรับ และการเปดขอมูล
(1) ตนฉบับขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาจะตองพิมพดวยหมึกชนิดที่ไมสามารถ
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ลบได ตองไมมีการขีดเขียนทับ นอกจากที่จําเปนจะตองแกไขขอผิดพลาดที่ไดกระทําโดยที่ปรึกษาเอง และ
จะตองมีการลงนามกํากับการแกไขนั้น โดยบุคคลผูมีอํานาจในการลงนามในขอเสนอ
(2) ผูแทนที่ไดรับมอบอํานาจของที่ปรึกษาจะตองลงนามในขอเสนอทุกหนา การมอบอํานาจให
ผูแทนลงนามนี้จะตองทําเปนหนังสือมอบอํานาจแนบไปพรอมกับขอเสนอ
(3) ที่ปรึกษาจะตองจัดเตรียมขอเสนอดานเทคนิคทั้งหมด 5 ชุด และขอเสนอดานราคาทั้งหมด
1 ชุด ทั้งขอเสนอดานวิชาการและขอเสนอดานการเงินจะตองระบุคําวา “ตนฉบับ” หรือ “สําเนา” ถามี
ขอความแตกตางระหวางตนฉบับกับสําเนาจะถือเอาตนฉบับเปนหลัก
(4) ตนฉบับและสําเนาของขอเสนอดานวิชาการทั้งหมดจะตองบรรจุในซองปดผนึก และระบุไว
ชัดเจนหนาซองทุกซองวา “ขอเสนอดานเทคนิค”
(5) ตนฉบับและสําเนาของขอเสนอดานราคาจะตองบรรจุในซองปดผนึกเชนกัน และระบุไว
ชัดเจนหนาซองทุกซองวา “ขอเสนอดานราคา” พรอมขอความ “กรุณาอยาเปดพรอมกับขอเสนอดาน
วิชาการ”
(6) จัดสงขอเสนอทั้งสองในซองอีกชั้นหนึ่งและปดผนึก พรอมทั้งระบุคําวา “กรุณาอยาเปด
นอกจากตอหนาคณะกรรมการประเมินเทานั้น” จาหนาซองถึงบุคคลตามชื่อและที่อยูดังตอไปนี้
ชื่อ ประธานคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษา
โครงการจางที่ปรึกษาจัดทําแผนปฎิบัติการดิจิทัล องคการอุตสาหกรรมปาไม
ที่อยู สํานักวิจัยพัฒนาการจัดการปาไมเศรษฐกิจอยางยั่งยืน องคการอุตสาหกรรมปาไม
76 ถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100
หมายเลขโทรศัพท 02-282-3243 ตอ 237 หมายเลขโทรสาร 02-280-7714
(7) ที่ปรึกษาตองจัดสงขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาที่เสร็จสมบูรณภายในวันและ
เวลาดังตอไปนี้
วันที่

เดือน

พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. – 12.00 น.

(8) ขอเสนอที่ไดรับหลังวันและเวลาที่กําหนดจะถูกสงกลับคืนโดยไมถูกเปดซองแตอยางใด
(9) หลังจากพนกําหนดสงขอเสนอ คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาของ อ.อ.ป. จะเปด
ซองขอเสนอดานเทคนิค และจะเก็บซองขอเสนอดานราคาไวที่ประธานคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษา
จนกวาจะถึงเวลาเปดซองตามวิธีการจางที่ปรึกษาโดยวิธีการคัดเลือก

6. การประเมินขอเสนอและเกณฑตัดสิน
6.1 ทั่วไป
นับจากวันเปดซองขอเสนอดานเทคนิคจนถึงวันตัดสิน หากที่ปรึกษามีความประสงคจะติดตอ
กับ อ.อ.ป. ดวยเรื่องใดที่เกี่ยวของกับขอเสนอดานเทคนิคและดานราคาใหกระทําเปนหนังสือสงไปยังที่
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของของ อ.อ.ป. หากที่ปรึกษาใชความพยายามใดๆ ในอันที่จะชักจูงโนมนาวคณะกรรมการฯ
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ในการประเมินขอเสนอ การเปรียบเทียบขอเสนอหรือการตัดสินใจเลือกที่ปรึกษา อ.อ.ป. มีสิทธิยกเลิกไม
พิจารณาขอเสนอของที่ปรึกษาได
ผูประเมินขอเสนอดานเทคนิคจะไมดําเนินการใดๆ กับขอเสนอดานราคา จนกวาการ
ประเมินดานเทคนิคจะแลวเสร็จ และผลการประเมินดานเทคนิคไดรับความเห็นชอบจากประธาน
คณะกรรมการ (หรือผูอํานวยการ) แลวเทานั้น
6.2 การประเมินขอเสนอดานเทคนิค
(1) คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาของ อ.อ.ป. จะเปนผูประเมินขอเสนอดาน
เทคนิคของที่ปรึกษา โดยยึดถือความตองการในขอบเขตของภารกิจเปนบรรทัดฐาน และใหคะแนนแตละ
ขอพิจารณายอย รายละเอียดมีดังตอไปนี้
1) ประสบการณที่ผานมาของที่ปรึกษาในแงขององคกรหรือบริษัท หรือสวนราชการ
โดยใหความสําคัญแกประสบการณที่เกี่ยวของโดยตรงกับงานที่ไดมีการกําหนดไวใน TOR (คะแนนเต็ม 15
คะแนน)
2) ดานเทคนิคการดําเนินการ
ก. แผนการดําเนินงาน (Work Plan) และรายละเอียด
10 คะแนน
ข. แนวทางและวิธีการทํางาน (Approach & Methodology) 40 คะแนน
3) คุณวุฒิและประสบการณของคณะเจาหนาที่ดําเนินงาน (คะแนนเต็ม 35 คะแนน)
- คุณวุฒิโดยทั่วไป (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
- ความเหมาะสมของคุณวุฒิและประสบการณกับงานในภารกิจนี้ (คะแนน
เต็ม 25 คะแนน)
(2) ที่ปรึกษารายใดที่ไดคะแนนเฉลี่ยคิดจากคะแนนของกรรมการทุกคนนอยกวารอยละ
80 จะไมมีสทิ ธิผานเขาในการพิจารณาขอเสนอดานราคา
(3) อ.อ.ป. จะแจงใหที่ปรึกษาที่ไมผานการพิจารณาดานเทคนิคใหทราบ และแจงวาจะ
คืนซองบรรจุขอเสนอดานราคาที่ยังไมไดเปดใหแกที่ปรึกษาหลังจากการคัดเลือกเสร็จสิ้นแลว
6.3 การคัดเลือกดวยการพิจารณาทั้งทางดานเทคนิคและดานราคา
(1) คณะกรรมการจะใหน้ําหนักคะแนนดานเทคนิครอยละ 80 และดานราคารอยละ 20
(2) การคิดคะแนนของที่ปรึกษาจะเทากับคะแนนเฉลี่ยดานเทคนิคคูณดวย 0.80 บวกกับ
คะแนนเฉลี่ยดานราคาคูณดวย 0.20 ที่ปรึกษาที่ไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุดจะไดรับเชิญมาเจรจาตอรองกอนรายอื่น

7. การเจรจาตอรอง
(1) การเจรจาตอรองสัญญาจะเริ่มดวยการเจรจาดานเทคนิคกอน หลังจากนั้นจึงจะเจรจา
ดานราคา การเจรจาดานเทคนิคจะครอบคลุมเนื้อหาสาระในขอเสนอดานเทคนิค อาทิเชน วิธีการดําเนินงาน
แผนงานบุคลากร และขอเสนอแนะจากที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงขอบเขตการดําเนินงานของที่ปรึกษาให
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เหมาะสมยิ่งขึ้น โดย อ.อ.ป. และที่ปรึกษาจะพิจารณารวมกันเพื่อปรับปรุงขอบเขตการดําเนินงานของที่
ปรึกษา บุคลากรแผนการดําเนินงาน แผนการวางกําลังคน ระยะเวลาทํางานในสนามและสํานักงานใหญ
ปริมาณคน-เดือน การสนับสนุนดานตางๆ และรายงานตางๆ ที่ตองการ อ.อ.ป. และที่ปรึกษาจะรวมกัน
ประมวลเสนอผลงาน และขอบเขตของภารกิจที่ไดปรับปรุงแลว จะจัดทําเปน “รายละเอียดของภารกิจ”
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของสัญญาจาง
(2) การเจรจาตอรองดานราคา อ.อ.ป. อาจขอใหที่ปรึกษาชี้แจงเหตุผลสนับสนุนดาน
คาใชจายรายการตางๆ และอาจขอใหที่ปรึกษาแสดงหลักฐานดานราคาเพื่อสนับสนุนตัวเลขอัตราคาตอบแทน
ของบุคลกรหลัก
(3) เนื่องจาก อ.อ.ป. ใหคะแนนดานเทคนิคตามบุคลากรหลักที่ปรากฏในขอเสนอดานเทคนิค
ดังนั้น กอนเริ่มการเจรจา อ.อ.ป. จะขอคํายืนยันจากที่ปรึกษาวา บุคลากรตามที่ไดเสนอไวในขอเสนอดาน
เทคนิคจะพรอมสําหรับการดําเนินงาน อ.อ.ป. จะไมยอมรับการขอเสนอเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลัก นอกจาก
เหตุสุดวิสัย เชน การเจ็บปวยหรือเสียชีวิต หรือการลาออก หรือทั้งสองฝายเห็นพองตองกันวาความลาชาใน
การเจรจาตอรองเปนเหตุใหตองเปลี่ยนตัวบุคลากร หรือการเปลี่ยนแปลงบุคลากรมีความจําเปนเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของภารกิจ หากที่ปรึกษาไมสามารถยืนยันการรวมงานได อ.อ.ป. จะถือวาที่ปรึกษาไมมีความ
พรอมในการดําเนินภารกิจและมีสิทธิที่จะยกเลิกการเจรจา เพื่อเจรจากับที่ปรึกษารายอื่นในลําดับถัดไป
(4) การเจรจาตอรองจะรวมถึงการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงรางสัญญา เพื่อความ
กระจางในทางปฏิบัติ และเพื่อความเหมาะสมเปนธรรมแกทั้งสองฝาย
(5) อ.อ.ป. และที่ปรึกษาจะรวมกันจัดทําบันทึกผลการเจรจาตอรอง (Minutes of Contract
Negotiations) ซึ่งจะประมวลสรุปขอตกลงหรือขอแกไขที่แตกตางไปจากที่ปรากฏในขอเสนอดานเทคนิค
และขอเสนอดานราคา และรางสัญญา พรอมทั้งใหเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง การเจรจาตอรองจะมีผล
ใชบังคับก็ตอเมื่อทั้งสองฝายลงนามรวมกันในบันทึกผลการเจรจาตอรอง
(6) หากทั้งสองฝายไมสามารถบรรลุขอตกลงกันได อ.อ.ป. มีสิทธิที่จะยกเลิกการเจรจา และจะ
เชิญที่ปรึกษาที่ไดคะแนนเปนลําดับที่ 2 มาเจรจาตอรองตอไป

8. การตัดสิน
คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาจะพิจารณาคัดเลือกผูยื่นขอเสนอที่ผานเกณฑดานเทคนิคแลว
และคัดเลือกจากรายผูยื่นขอเสนอที่ไดคะแนนรวมดานเทคนิคและดานราคามากที่สุด

9. การปกปดขอมูล
อ.อ.ป. จะไมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการประเมินขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานการเงินตอ
ที่ปรึกษารายอื่นที่ไดยื่นขอเสนอ หรือบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของอยางเปนทางการ จนกวาจะไดแจงผลการตัดสิน
ไปยังที่ปรึกษาที่ไดรับการคัดเลือกเรียบรอยแลว
***********************
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ประวัติบุคลากรหลัก
ตําแหนงที่เสนอ
ชื่อ
วัน / เดือน / ป ที่เกิด

สัญชาติ

ความชํานาญ
ชื่อบริษัท
ระยะเวลาที่รวมงานกับบริษัท (ป)
สมาชิกภาพ
หนาที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติ
(ประสบการณในการณทํางานในลักษณะคลายคลึงกับภารกิจทีไ่ ดรับมอบหมายโดยสังเขป ใหระบุหนาที่ความรับผิดชอบ
ระยะเวลาและที่ตั้งโครงการ)

วุฒิการศึกษา
(ชื่อสถานที่ศึกษา ปที่เขารับการศึกษา ปที่จบการศึกษา และระดับการศึกษา)

ประวัติการทํางาน
(ระบุชื่อบริษัท วันที่เขาทํางาน และที่ตั้งโครงการ สวนภารกิจที่รับผิดชอบในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา ใหระบุหนาที่
รับผิดชอบและชื่อหนวยงานเจาของโครงการดวย โดยเริ่มจากตําแหนงในปจจุบัน)

ความสามารถดานภาษา
(ระบุระดับความสามารถในการใชภาษาทั้งการพูด อานและเขียน : ดีมาก ดี พอใช หรือ ออน)

คํารับรอง
ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ
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วันที่
(ลายเซนต และลายเซนตของผูแทนที่ไดรับมอบอํานาจ)

วัน / เดือน / ป

ชื่อและสกุลของผูแทนที่ไดรับมอบอํานาจในการสงขอเสนอ
แบบฟอรมขอเสนอดานราคา
ที่
วันที่
(ชื่อหนวยงานเจาของโครงการ)

เรียน
ตามหนังสือเชิญของทานเลขที่

ลงวันที่

ขาพเจามีความ

ประสงคจะใหบริการที่ปรึกษา โครงการจัดทําแผนปฎิบัติการดิจิทัล องคการอุตสาหกรรมปาไม โดยขอเสนอ
ราคาเปนจํานวนเงิน

บาท

(ตัวอักษร)

ทั้งนี้ไมรวมคาภาษี

ซึ่งเปนเงินประมาณ
บาท (ตัวอักษร)
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในขอเสนอ อันเปนผลจากการเจรจาตอรอง จะอยูในความรับชอบ
ของขาพเจาไปจนถึงระยะเวลายื่นราคาของขอเสนอ ในวันที่ (วันที่)
หากไดรับการคัดเลือก ขาพเจาจะตองเสียภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ (ถามี) ใหแก
หนวยงานดังมีรายละเอียดตอไปนี้
ชื่อและที่อยูของหนวยงาน

จํานวนและสกุลเงิน

(ชื่อบริษัท)
เขาใจเปนอยางดีวา
ไมมีขอผูกพันใดๆที่จะตองยอมรับขอเสนอที่ไดรับนี้

คาภาษีและธรรมเนียม

(ชื่อหนวยงานราชการ)
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ขอแสดงความนับถือ
ลายเซนตของผูมีอํานาจลงนาม
ชื่อและตําแหนงของผูลงนาม
ชื่อบริษัท
ที่อยูของบริษัท

ตัวอยางจดหมายนําสงเสนอดานเทคนิค
ที่

.
วันที่

.

ชื่อและที่อยู(หนวยงาน)
.
.
.

เรียน
ตามหนังสือเชิญของ

(ชื่อหนวยงาน)
.เลขที่
ลงวันที่
ขาพเจา(ชื่อทีป่ รึกษา)มีความประสงคจะยืน่ ขอเสนอเพื่อใหบริการที่ปรึกษาใน
โครงการ
(ชื่อโครงการ)
พรอมหนังสือฉบับนี้
ขาพเจาไดจัดสงขอเสนอดานเทคนิค จํานวน
ชุด และขอเสนอดานราคา จํานวน
ชุด
โดยใสซองปดผนึกแยกจากกัน
อนึ่งหากการเจรจาตอรองสัญญามีขึ้นในระหวางเวลายืน่ ราคาของขอเสนอ หรือ กอนวันที่
ใหยึดถือขอมูลบุคลากรตามทีไ่ ดเสนอ และการปรับเปลี่ยนใดๆ อันเปนผลเนื่องมาจากการเจรจาตอรอง
สัญญานี้ จะอยูในความรับผิดชอบของขาพเจาทั้งหมด
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(ชื่อหนวยงาน)

ไมมีขอผูกพันใดๆ ที่จะตองยอมรับขอเสนอนี้
ขอแสดงความนับถือ

(ชื่อและตําแหนงของผูมีอํานาจลงนาม)
ชื่อบริษัท...................
ที่อยูของบริษัท

ตารางแสดงประสบการณที่ใกลเคียง
(ในระยะเวลา 5 ป ทีผ่ าน)
ชื่อโครงการ :

ประเทศ :

ที่ตั้งโครงการ :

จํานวนบุคคลากรหลักของบริษัท :

ชื่อหนวยงานเจาของโครงการ :

จํานวนบุคคลากรหลัก :

ที่อยู :

จํานวนคน-เดือน;ระยะเวลาทํางาน :

วันที่เริ่มทํางาน (เดือน/ป) :
ชื่อที่ปรึกษารวม (ถามี) :

วันสิ้นสุด(เดือน/ป) :

มูลคางานทีป่ รึกษา (บาท - US$) :
จํานวนบุคคลากรของบริษัทที่ปรึกษารวม :

ชื่อและตําแหนงของบุคลากรหลัก(ผูอํานวยการโครงการ/ผูป ระสานงาน หัวหนาโครงการ) :
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รายละเอียดโครงการโดยสรุป :

รายละเอียดงานทีบ่ ริษัทไดดําเนินการ :

ชื่อบริษัท

.
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