เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2560
การซื้ อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน
เพื่อใช้ในราชการกองอัตรากาลัง สานักงานกาลังพล
ตามประกาศสานักงานตารวจแห่งชาติ โดยกองอัตรากาลัง สานักงานกาลังพล
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559
----------------------------------ด้วย สานักงานตารวจแห่งชาติ โดย กองอัตรากาลัง สานักงานกาลังพล ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า
“สานักงาน” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้ แค็บ
จานวน 1 คัน
ซึ่งพัสดุที่จะซื้ อนี้ตอ้ งเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพที่
จะใช้งานได้ทนั ที และมีคุณลักษณะเฉพาะพัสดุตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสาร สอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอ้ แนะนา
และข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 คุณลักษณะเฉพาะพัสดุเป็ นไปตามที่สานักมาตรฐานงบประมาณกาหนด และที่เพิ่มเติม
ตาม ผนวก ก
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้ อขาย
1.4 แบบหนังสื อค้ าประกัน
- หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
2.1 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูท้ ี่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้ อ
2.2 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผทู ้ ิง้ งานของทางราชการ และได้แจ้ งเวียน
ชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ 1.5
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-22.4 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็ น 2 ส่ วน คือ
3.1 ส่ วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ผเู้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก).ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่วนจากัดให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยืน่ เอกสารสอบราคา) บัญชีรายชื่อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยืน่ เอกสารสอบราคา ) หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดา หรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยนื่ สาเน า
บัตรประจา ตัวประชาชนของผูน้ ้ นั สาเนาข้อตกล งที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน (ถ้ามี ) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยื่ นสาเนาสัญญา
ของกา รเข้าร่ วมค้า สาเนาบัตร ประจาตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคลให้ยนื่ เอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่
พร้ อมรับรองสาเน า
ถูกต้อง
(5).บัญชีเอกสารส่ วนที่ .1.ทั้งหมด ที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ 1.6(1)
3.2 ส่ วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) รายละเอียดพัสดุ ตามข้อ 4.4
(2).หนังสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผเู้ สนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคา แทน พร้อมทั้งแนบสาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจาตัว
ประชาชนของผูม้ อบและรับมอบอานาจด้วย
(3) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2 ทั้งหมดที่ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6(2)
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-34. การเสนอราคา
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยืน่ เสนอราคาตามแ บบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจนจานวนเงิน
ที่เสนอต้องระบุตรงกัน ทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบหรื อแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
4.2.ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็ นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรื อราคาต่ อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ .ราคารวม
ที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสาคัญ
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้ นซึ่ งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอืน่ ค่าขนส่ ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆทั้งปวง
จนกระทัง่ ส่ งมอบพัสดุให้ณ กองอัตรากาลัง สานักงานกาลังพล.สานักงานตารวจแห่งชาติ.ถนนพระราม1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า 150 วัน (หนึ่งร้อยห้า สิ บวัน ) นับแต่วนั
เปิ ดซองสอบราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้
และจะถอน
การเสนอราคามิได้
4.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเส นอกาหนดเวลาส่ งมอบพัสดุไม่เกิน 30 วัน (สามสิ บวัน ) นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้ อขาย
4.4.ผูเ้ สนอราค าจะต้องส่ ง แคตตาล็อก และ /หรื อแบบรู ป รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุไปพร้อมเอกสารส่ วนที่ 1 และเอกสารส่ วนที่2 เพื่อประกอบการพิจารณา หากแคตตาล็อก หรื อเอกสารใดที่
เป็ นภาษาต่างประเทศผูเ้ สนอราคาต้องแปลเอกสารเป็ นภาษาไทย เฉพาะในส่ วนรายละเอียดทั้งหมดของพัสเสนอขาย
ดุที่
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อ ง.เพื่อประกอบพิจารณา เอกสาร ดังกล่าวนี้ สานักงาน จะยึดไว้เป็ นเอกสารของ
ทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา .หากเป็ นสาเนารู ปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผูม้ ีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูตน้ ฉบับ
แคตตาล็อก.ผูเ้ สนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้ คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5.ก่อนยืน่ ซองสอบราคาผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญาและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
ให้ถี่ถว้ น และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยืน่ ซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา
4.6.ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืน่ ซองใบเสนอรา คาที่ปิดผนึกซอง เรี ยบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
กรรมการเปิ ดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลือ่ น
2 ล้ อ แบบดับเบิล้ แค็บ จานวน 1 คัน ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 1/2560” ยืน่ ต่อเจ้าหน้าที่ ฝ่ ายอานวยการ
(งานการเงินและพัสดุ) กองอัตรากาลัง สานักงานกาลังพลสานักงานตารวจแห่งชาติอาคาร5 ชั้น 9 ถนนพระราม1
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แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร ในวันที่ 17-27 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น.
ในวันราชการ เมื่อพ้น กาหนดเวลายืน่ ซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาและหรื อเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก
โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอร าคาแต่ละราย
ว่าเป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู ้ เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5(1) หรื อไม่ ณ วันประกาศสอบราคา
และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิ ดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาก่อน หรื อในขณะที่มีการเปิ ดซองใบเสนอราคา
ว่ามีผเู ้ สนอราคากระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ
เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และประกาศรายชื่ อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ สานักงาน
จะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิง้ งาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้วา่ ผูเ้ สนอราคารายนั้ น
เป็ นผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผูเ้ สนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อ ออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา เพราะเหตุเป็ นผูเ้ สนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุธทรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติ หรื อรองผูบั้ ญชาการ
ตารวจแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมายให้กากับการบริ หารราชการสัง่ และปฏิบตั ิราชการ แทนผูบ้ ญั ชาการตารวจ
แห่งชาติภาย ใน 3 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
ผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติ หรื อรองผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติ .ที่ได้รับมอบหมายให้กากับการบริ หารราชการ
สั่งและปฏิบตั ิราชการแทนผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติให้ถือเป็ นที่สุด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา จะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุม กองอัตรากาลัง ชั้น 9 อาคาร 5 สานักงานตารวจแห่งชาติ ในวันที่ 28
ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็ นต้นไป
การยืน่ อุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิ ดซองใบเสนอราคา
เว้นแต่ ผูบ้ ญั ชา การ ตาร วจแห่งชาติ หรื อรองผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมายให้กากับการ
บริ หารราชการ สั่งและปฏิบตั ิราชการแทนผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าว
จะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ และในกรณี ที่ ผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่งชา ติ หรื อรองผูบ้ ญั ชาการตารวจ
แห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมายให้กากับการบริ หารราชการ สั่งและปฏิบตั ิราชการ แทนผูบ้ ญั ชาการ ตารวจแห่งชาติ
พิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการ
ไปแล้ว จะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ .ให้ผบู้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติ หรื อรองผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติ
ที่ได้รับมอบหมายให้กากับการบริ หารราชการ สั่งและปฏิบตั ิราชการ แทนผูบ้ ญั ชาการตารวจ แห่งชาติ มีอานาจ
ยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
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-55. หลักเกณฑ์และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ สานักงาน จะพิจารณาตัดสิ นด้วยราคา ต่อ หน่วยของรถ บรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โดยอาจใช้ราคาต่าสุ ด เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา
5.2 หากผูเ้ สนอราค ารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ 2 หรื อยืน่ หลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 3 หรื อยืน่ ซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิ ดซอง
สอบราคา จะไม่รับ พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคานั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อ
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอก สารสอบราคาในส่ วนที่มิใช่สาระสาคัญ .ทั้งนี้เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็นว่า
จะเป็ นประโยชน์ต่อสานักงาน เท่านั้น
5.3 สานักงาน สงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1).ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้น .ในบัญ ชีผซู ้ ้ื อเอกสารสอบราคา .หรื อในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของสานักงาน
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรื อลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด
หรื อทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3).เสนอรายละเอียดแตกต่ างไปจากเงื่อนไขที่กาหนด ในเ อกสารสอบราคาที่เป็ น
สาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอื่น
(4).ราคาที่เสนอต้องไม่มีมีการขูดลบ แต่หากมีการตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงแต่ผเู้ สนอราคา
มิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ และหรื อไม่สามารถอ่านข้อความเดิมได้
5.4.ในการตัดสิ นการสอบราคาหรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาหรื อ
สานักงานมีสิทธิ ให้ผเู ้ สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะหรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอราคาได้
สานักงานมีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาหรื อไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
5.5.สานักงาน ทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรื อราคาหนึ่งราคาใด หรื อราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจจะเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้ อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็ นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นของ สานักงานเป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ
มิได้รวมทั้งสานักงานจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ นผูท้ ิง้ งานไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ สนอราคา
ที่ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุเชื่อได้วา่ การเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริ ต เช่นการเสนอราคาอัน
เป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
5.6.ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการเปิ ดซองสอบราคาว่า ผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.6 เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
ตามข้อ 1.5 สานักงานมีอานาจที่ตดั รายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากปร ะกาศรายชื่อ
ตามข้อ 4.6 และสานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ิง้ งาน
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-6ในกรณี น้ ีหากผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติ หรื อรองผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย
ให้กากับการบริ หารราชการ สั่งและปฏิบตั ิราชการแทนผูบ้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่า .การยกเลิก
การเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ มีอานาจยกเลิกการเปิ ดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้
6. การทาสัญญาซื้ อขาย
6.1.ในกรณี ที่ผชู ้ นะการสอบราคาสามารถส่ งมอบ สิ่ งของ ได้ครบถ้ วน.ภายใน 5.วันทาการ
ของทางราชการ นับแต่วนั ที่ทาข้อตกลงซื้ อ สานักงาน จะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อแทนการทาสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้
6.2.ในกรณี ที่ผชู ้ นะการสอบราคาไม่สามารถส่ งมอบ สิ่ งของได้ครบถ้วน ภายใน 5 วันทาการ
ของทางราชการหรื อสานักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อตามข้อ 6.1 ผูช้ นะการสอบราคาจะต้อง
ทาสัญญาซื้ อขายตามแบบสัญญาระบุในข้อ 1.3 กับสานักงานภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้อง
วางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงิน เท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่ งของที่สอบราคาได้ ให้ สานักงานยึดถือไว้
ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2).เช็คที่ธนาคารสัง่ จ่ายให้แก่ สานักงานตารวจแห่งชาติ โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา
หรื อก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
(3).หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสื อค้ าประกัน .ดังระบุ
ในข้อ 1.4
(4).หนังสื อค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบริ ษทั เงินทุน
หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์
.และประก อบธุ รกิจ
ค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ งได้แจ้งชื่อเวีย
นให้ส่วนราชการต่างๆ .ทราบแล้ว
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.4
(5).พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประ กันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน.15.วัน .นับถัดจากวันที่ผชู้ นะการสอบราคา
(ผูข้ าย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้ อขายแล้ว
7. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้ อขาย ข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ .0.20 ต่อวัน.(ศูนย์จุดสองศูนย์ )
แต่ตอ้ งไม่ต่ากว่าวันละ 100. บาท.(หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
8. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการสอบราคาซึ่ งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทาสัญญาซื้ อขายตามแบบ ดังระบุใน
ข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของสิ่ งของที่ซ้ื อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า
3 ปี นับถัดจากวันที่ผซู้ ้ื อรับมอบโดยผูข้ ายต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน7 วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง
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-79. ข้อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เงิน ค่าพัสดุ สาหรับการซื้ อครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณ รายจ่าย ประจาปี พ.ศ.2560
ที่ได้รับการจัดสรรจากสานักงานตารวจแห่งชาติ
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อสานักงานได้รับอนุมตั ิค่าพัสดุจากงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.2560 จากสานักงานตารวจแห่งชาติ เรี ยบร้อยแล้วเท่านั้น และหากภายในวันที่ .30 พฤศจิกายน.2559
ผูช้ นะการสอบราคายังไม่ได้รับจ้แงเป็ นหนังสื อให้เข้าทาสัญญากับสานักงานตารวจแห่งชาติให้ถือว่าการสอบราคาครั้งนี้
เป็ นอันยกเลิก โดยผูช้ นะการสอบราคาไม่มีสิทธิ ฟ้องร้องหรื อเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ จากสานักงานตารวจแห่งชาติ
ไม่วา่ กรณี ใดๆโดยสิ้ นเชิง
9.2 เมื่อ สานักงาน ได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูข้ าย และได้ตกลงซื้ อสิ่ งของตาม
สอบราคาซื้ อแล้ว ถ้าผูข้ ายจะต้องสั่ง หรื อนา สิ่ งของ ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และ ของนั้นต้องนาเข้ามา
โดยทางเรื อในเส้นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี ว่ าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกาหนด ผูเ้ สนอราคาซึ่ งเป็ นผูข้ ายจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรื อนาสิ่ งของที่ซ้ื อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อ กรมเจ้าท่า
ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ผขู ้ ายสั่งหรื อซื้ อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซ้ื อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อ ไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่นเดียว กับ
เรื อไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่ งของนั้น โดยเรื ออื่นที่มิใช่
เรื อไทยซึ่ งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น.หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่น
(3).ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม ข้อ (1) หรื อ (2) ผูข้ ายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วย
การส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
9.3.ผูเ้ สนอราคาซึ่ง สานักงานได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทาสัญญา หรื อข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกาหนด ดังระบุไว้ในข้อ 6 สานักงานจะริ บหลักประกันซอง หรื อเรี ยกร้องจากผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี ) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
9.4.สานักงานสงวนสิ ทธิ ที่จะแก้ไข เพิม่ เติมเงื่อนไข หรื อข้อกาหนดในแบบสัญญาให้ เป็ นไป
ตามความเห็นของสานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
พันตารวจเอก
ตรวจร่าง
รอง ผบก. พ.ต.อ................................วันที่.........ต.ค.59
ผกก. พ.ต.อ........................................วันที่.........ต.ค.59
สว. พ.ต.ท.หญิง..................................วันที่.........ต.ค.59

( สมพงษ์ วิถีประดิษฐ )
รักษาราชการแทน ผูบ้ งั คับการกองอัตรากาลัง

บทนิยาม
"ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ ร่วมกัน " หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรื อ นิตบิ คุ คลที่เข้ าเสนอ
ราคาขายหรื อรับจ้ างในการสอบราคาซื ้อหรื อจ้ างของสานักงาน เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียไม่วา่ โดยทางตร งหรื อทางอ้ อม
ในกิจการของบุคคลธรรมดา หรื อนิตบิ คุ คลอื่นที่เข้ าเสนอราคา ขายหรื อรับจ้ างในการสอบราคาของ สานักงานใน
คราวเดียวกัน
การมีสว่ นได้ เสี ยไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อมของบุคคลธรรมดาหรื อนิตบิ คุ คล ดังกล่าวข้ างต้ น
ได้ แก่ การที่บคุ คลธรรมดาหรื อนิตบิ คุ คลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะดังต่อไปนี ้
(1) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบริหาร โดยผู้จดั การ หุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหาร หรื อ
ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรื อของนิตบิ คุ คลรายหนึง่ มีอานาจ หรื อสามารถใช้
อานาจ ในการบริหารจั ดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อของนิตบิ คุ คลอีกรายหนึง่ หรื อหลายรายที่เสนอราคา
ให้ แก่สานักงานในการสอบราคาซื ้อหรื อจ้ าง ครัง้ นี ้
(2) มีความสัมพันธ์ กันในเชิงทุน โดยผู้เป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อผู้เป็ นหุ้นส่วนไม่จากัด
ความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจากัด หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรื อบริษัทมหาชนจากัด เป็ นหุ้นส่วนในห้ าง
หุ้นส่วนสามัญ หรื อห้ างหุ้นส่ว นจากัด หรื อเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในบริษัทจากัด หรื อบริษัทมหาชนจากัด อีกราย
หนึง่ หรื อหลายรายที่เสนอราคาหรื อเสนองานให้ แก่สานักงานในการสอบราคาซื ้อหรื อจ้ าง ครัง้ นี ้
คาว่า "ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ " ให้ หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึง่ ถือหุ้น เกินกว่าร้ อยละยี่สิบห้ า ในกิ จการนั น้
หรื อในอัตราอื่น ตามที่คณะกรรมการว่าด้ วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกาหนด สาหรับกิจการบางประเภท หรื อ
บางขนาด
(3) มีความสัมพั นธ์กนั ในลักษณะไขว้ กนั ระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จดั การ หุ้นส่วนผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหาร หรื อผู้มีอานาจในการดาเนินงาน ในกิจกา รของบุคคลธรรมดาหรื อของนิตบิ คุ คลราย
หนึง่ เป็ น หุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่ วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจากัด หรื อเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในบริษัทจากัดหรื อบริษัท
มหาชนจากัด อีกรายหนึง่ หรื อหลายราย ที่เข้ าเสนอราคา หรื อเสนองาน ให้ แก่ สานักงานในการสอบราคาซื ้อหรื อ
จ้ าง ครัง้ นี ้ หรื อในนัยกลับกัน
การดารงตาแหน่ง การเป็ นหุ้นส่วน หรื อการเข้ าถือหุ้นดังกล่าวข้ างต้ นของคูส่ มรสหรื อบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิตภิ าวะของบุคคลใน (1) (2) หรื อ (3) ให้ ถือว่าเป็ นการดารงตาแหน่งการเป็ นหุ้นส่วน หรื อการถือหุ้นของบุคคล
ดังกล่าว
ในกรณีบคุ คลใดใช้ ชื่อบุคคลอื่น เป็ นผู้จดั การ หุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหาร ผู้เป็ น
หุ้นส่วนหรื อผู้ถือหุ้น โดยที่ตนเองเป็ นผู้ใช้ อานาจในการบริหารที่แท้ จริง หรื อเป็ นหุ้นส่วน หรื อผู้ถือหุ้นที่แท้ จริงของ
ห้ างหุ้นส่วน หรื อบริษัทจากัด ห รื อบริษัทมหาชนจากัด แล้ วแต่กรณี และห้ างหุ้นส่ว น หรื อบริษัทจากัด หรื อบริษัท
มหาชนจากัด ที่เกี่ยวข้ อง ได้ เข้ าเสนอราคาหรื อเสนองานให้ แก่ สานักงาน ในการสอบราคาซื ้อหรื อจ้ าง คราว
เดียวกัน ให้ ถือว่าผู้เสนอราคาหรื อผู้เสนองานนัน้ มีความสัมพันธ์กนั ตาม (1) (2) หรื อ (3) แล้ วแต่กรณี

-2"การขัดขวางการแข่ งขันราคาอย่ างเป็ นธรรม" หมายความว่า การที่ผ้ เู สนอราคาหรื อผู้เสนองาน
รายหนึง่ หรื อหลายราย กระทาการอย่างใดๆ อันเ ป็ นการขัดขวาง หรื อเป็ นอุปสรรค หรื อไม่เปิ ดโอกาส ให้ มีการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการเสนอราคาหรื อเสนองานต่อ สานักงาน ไม่วา่ จะกระทาโดยการสมยอมกันหรื อ
โดยการให้ ขอ ให้ หรื อรับว่าจะให้ เรี ยก รับ หรื อยอมจะรับเงินหรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด หรื อใ ช้ กาลัง
ประทุษร้ าย หรื อข่มขูว่ า่ จะใช้ กาลังประทุษร้ าย หรื อแสดงเอกสารอันเป็ นเท็ จ หรื อกระทาการใด โดยทุจริต ทังนี
้ ้
โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ ในระหว่างผู้เสนอราคาหรื อผู้เสนองานด้ วยกัน หรื อเพื่อให้ ประโยชน์แก่
ผู้เสนอราคา หรื อผู้เสนองาน รายหนึง่ รายใด เป็ นผู้มีสิทธิทาสัญญา กับสานักงาน หรื อเพื่อ หลีกเลี่ย งการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็ นธรรม หรื อเพื่อให้ เกิดความได้ เปรี ยบสานักงาน โดยมิใช่เป็ นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ

----------------------------

บัญชีเอกสารส่ วนที่ 1
อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
 1. ในกรณีผ้ เู สนอราคาเป็ นนิตบิ คุ คล
 (ก) ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจากัด
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล
จานวน…..…..แผ่น
- หนังสือของห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจากัด
* บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จดั การ
จานวน…..…..แผ่น
* ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ ามี)
จานวน…..…..แผ่น
 (ข) บริษัทจากัดหรื อบริษัทมหาชน จากัด
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล
จานวน……….แผ่น
- สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ รับรองโดยสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จานวน……....
แผ่น
- หนังสือของบริษัทจากัดหรื อบริษัทมหาชน จากัด
* บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จดั การ
จานวน……….แผ่น
* ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ ามี)
จานวน……….แผ่น
* บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จานวน……….แผ่น
 2. ในกรณีผ้ เู สนอราคาไม่เป็ นนิตบิ คุ คล
 (ก) บุคคลธรรมดา
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นนั ้
จานวน……….แผ่น
 (ข) คณะบุคคล
- สาเนาข้ อตกลงที่แสดงถึงการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน
จานวน……….แผ่น
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็ นหุ้นส่วน
จานวน……….แผ่น
 3. ในกรณีผ้ เู สนอราคาเป็ นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็ นผู้ร่วมค้ า
- สาเนาสัญญาของการเข้ าร่วมค้ า
จานวน……….แผ่น
 (ก) ในกรณีผ้ รู ่วมค้ าเป็ นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน……….แผ่น
- บุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
สาเนาหนังสือเดินทาง
จานวน……….แผ่น
 (ข) ในกรณีผ้ รู ่วมค้ าเป็ นนิตบิ คุ คล
 ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจากัด
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล
จานวน……….แผ่น

-2- หนังสือของห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจากัด
* บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จดั การ
* ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ ามี)

จานวน…..…..แผ่น
จานวน…..…..แผ่น

 บริษัทจากัดหรื อบริษัทมหาชนจากัด
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล
จานวน……….แผ่น
- สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ รับรองโดยสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจานวน……....
แผ่น






- หนังสือของบริษัทจากัดหรื อบริษั ทมหาชน จากัด
* บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จดั การ
จานวน……….แผ่น
* ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ ามี)
จานวน……….แผ่น
* บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จานวน……….แผ่น
4. ในกรณีผ้ เู สนอราคาเป็ นร้ าน
 - สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์
จานวน……….แผ่น
5. สาเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม
จานวน……….แผ่น
6. สาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนห้ างหุ้นส่วนบริษัท
จานวน……….แผ่น
7. อื่น ๆ (ถ้ ามี)
 …………………………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………………………………….
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ ายื่นในการสอบราคาถูกต้ อง และเป็ นความจริงทุก

ประการ
ลงชื่อ ............................................... ผู้เสนอราคา
(.................................................)
ประทับตรา (ถ้ ามี)
หมายเหตุ: * ในกรณีทเอกสารใด
ี่
สานักงานมิได้ เป็ นผู้จดั ทาให้ ตามมาตรฐานของทางราชการ ผู้เสนอราคาสามารถจัดทาและรับรอง
ความถูกต้ องของเอกสารได้ เช่น บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จดั การ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จดั การ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เป็ นต้ น

บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2
อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
 1. หนังสือมอบอานาจซึง่ ปิ ดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผ้ เู สนอราคา
มอบอานาจให้ บคุ คลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน
จานวน…………แผ่น
 2. หลักประกันซอง
จานวน…………แผ่น
 3. สาเนาหนังสือรับรองผลงาน
จานวน…………แผ่น
 4. แคตตาล็อกและหรื อแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
 5. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ ามี)
 …………………………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………………………………….
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ ายื่น พร้ อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคา/
ประกวดราคาถูกต้ อง และเป็ นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ……………………………..ผู้เสนอราคา
(……….…………………………..)
ประทับตรา (ถ้ ามี)

แบบใบเสนอราคา
เรียน ผู้บังคับการกองอัตรากาลัง
1. ข้าพเจ้า(ชื่อบริ ษทั ฯ)…………………………………………………………..…………………….
อยู่ เลขที่ …………………………ถนน ………….….………………….ตาบล /แขวง ……….…………………
อาเภอ
/ เขต
………………………………จังหวัด
…………………………….
โทรศัพท์………………………….….
โดย(ชื่อบุคคลผูเ้ สนอราคา )………………………………………...... ……...ซึ่ งเป็ นผูล้ งนามข้างท้ายนี้ ได้ตรวจ
และพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ เรื่ องสอบราคาเพื่อจัดซื้ อครุ ภณั ฑ์ยานพาหนะ จานวน 1 รายการ เพื่อใช้ราชการประจา
กองอัตรากาลัง โดยตลอดแล้ว และขอรับรองว่าข้า ฯ ไม่เป็ นผูท้ ิ้งงานของทางราชการ
2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการ ครุ ภณั ฑ์ยานพาหนะจานวน 1 รายการ ตามคุณลักษณะเฉพาะของทาง
ราชการดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ลาดับ
1.

รายการพัสดุ

จานวน
(คัน)

ราคาต่ อหน่ วย

ภาษี
มูลค่ า
เพิม่
(ถ้ ามี)

รวมเป็ นเงิน

กาหนด
ส่ งของ
(กีว่ นั )

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

รวม 1 รายการ เป็ นเงินรวมทั้งสิ้น...................................................................บาท
(..............................................................................................................................) ซึ่งเป็ นราคาทีร่ วม
ภาษีมูลค่ าเพิม่ รวมทั้งภาษีอากรอืน่ และค่ าใช้ จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
3. คาเสนอนี้จะยืนอยูเ่ ป็ นระยะเวลา……................ ..............วัน นับแต่วนั เปิ ดซองพิจารณาราคาและ
กองอัตรากาลัง อาจรับคาเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่ จะครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว หรื อระยะเวลาที่ได้ยดื
ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่กองอัตรากาลังร้องขอ
4. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็ นผูช้ นะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
4.1 ทาสัญญาตามแบบสัญญาซื้ อขายของทางราชการกับ กองอัตรากาลัง ภายใน.......................วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสื อหรื อคาบอกกล่าวแจ้งให้ไปทาสัญญา
4.2 มอบหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาให้แก่ กองอัตรากาลัง ก่อนหรื อในขณะที่ได้ลงนาม
สัญญา เป็ นจานวนร้อยละ....................ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็ นหลักประกัน
การปฏิบตั ิตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

-2(3) ไม่ฟ้องร้องหรื อเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ จากสานักงานตารวจแห่งชาติ โดยสิ้ นเชิงในทุกกรณี
หากภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สานักงานตารวจแห่งชาติ ไม่ติดต่อหรื อไม่มีหนังสื อแจ้งให้เข้าทาสัญญา
สาเหตุอนั เนื่องมาจากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2560 ซึ่ งข้าพเจ้ารับทราบเงื่อนไขดีอยูแ่ ล้ว
ว่าการสอบราคาครั้งนี้ตอ้ งเป็ นอันยกเลิก
5. หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบตั ิให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ กองอัตรากาลัง แจ้งเป็ น
ผูท้ ิ้งงานรวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสี ยหายใดที่อาจมีแก่กองอัตรากาลัง และกองอัตรากาลัง มีสิทธิจะให้ผเู้ สนอราคาราย
อื่นเป็ นผูช้ นะการเสนอราคาได้หรื อกองอัตรากาลัง อาจเรี ยกให้เสนอราคาใหม่ก็ได้
6. ข้าพเจ้ายอมรับว่ากองอัตรากาลังไม่มีความผูกพันที่จะรับคาเสนอนี้ หรื อใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้ง
ไม่ตอ้ งรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขา้ พเจ้าได้เข้าเสนอราคา
7. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณาเช่น ตัวอย่าง แคตตาล็อก แบบรู ปรายการละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะ ซึ่ งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่กองอัตรากาลังพร้อมใบเสนอราคาข้าพเจ้ายินยอมมอบให้กองอัตรากาลังไว้เป็ นเอกสาร
และทรัพย์สินของทางราชการ
สาหรับตัวอย่างที่เหลือหรื อไม่ใช้แล้ว(หากมี) ซึ่งกองอัตรากาลังคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหาย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น
8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยนื่ พร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียด
แล้ว และเข้าใจดีวา่ กองอัตรากาลัง ไม่ตอ้ งรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรื อตกหล่น
9. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่ นเสนอโดยบริ สุทธิ์ ยตุ ิธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรื อการสมรู ้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรื อหลายบุคคล หรื อกับห้างหุ น้ ส่ วนบริ ษทั ใด ๆ ที่ได้ยนื่ เสนอ
ราคาในคราวเดียวกันนี้
เสนอมา ณ วันที่…………..เดือน…………………………..พ.ศ………………..

ลงชื่ อ
ผู้เสนอราคา
(…………………………………………………)
ตาแหน่ ง…………………………………………………..

แบบหนังสือคา้ ประกัน
(หลักประกันสั ญญา)
เลขที่................................
วันที่.................เดือน........................พ.ศ........................
ข้าพเจ้า.................(ชื่อธนาคาร)...................สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่....................................................
ถนน............................................ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต...................................................
จังหวัด..............................................โดย...............................................................................ผูม้ ีอานาจลงนาม
ผูกพัน ธนาคาร ขอทาหนังสื อค้ าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ...............(ชื่อส่ วนราชการผูซ้ ้ื อ)................ซึ่ งต่อไปนี้
เรี ยกว่า”ผูซ้ ้ือ” ดังมีขอ้ ความต่อไปนี้
1. ตามที่..................................................................................…………….ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า”ผูข้ าย”
ได้ทาสัญญาซื้ อขาย............................................................กับผูซ้ ้ื อ ตามสัญญาเลขที่ .....................……..... ลงวันที่
............................…………………..............................ซึ่ งผูข้ ายต้องวางหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาต่อผูซ้ ้ื อ
เป็ นจานวนเงิน.......................……........บาท (.....................................................................) ซึ่ งเท่ากับร้อยละ
................. (........................................) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา
ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่ อนไขที่จะค้ าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ เช่นเดียวกับลูกหนี้ช้ นั ต้น
ในการชาระเงินให้ตามสิ ทธิ เรี ยกร้องของผูซ้ ้ื อ จานวนไม่เกิน .….…...............บาท (..............................................)
ในกรณี ที่ ผูข้ ายก่อให้เกิดความเสี ยหายใดๆ หรื อต้องชาระค่าปรับหรื อค่ าใช้จ่ายใ ดๆ หรื อผูข้ ายมิได้ปฏิบตั ิ
ตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กาหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้โดยข้าพเจ้าจะไม่อา้ งสิ ทธิ ใดๆ เพื่อโต้แย้ง และ
ผูซ้ ้ื อไม่จาเป็ นต้องเรี ยกร้องให้ผขู ้ ายชาระหนี้น้ นั ก่อน
2. หากผูซ้ ้ื อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผขู ้ าย หรื อยินยอมให้ ผขู้ าย ปฏิบตั ิผดิ แผกไปจากเงื่อนไขใดๆ ใน
สัญญา ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ยนิ ยอมในกรณี น้ นั ๆ ด้วย
3. หนังสื อค้ าประกันนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ทาสัญญาซื้ อขายดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ภาระหน้าที่
ทั้งหลายของผูข้ าย จะได้ปฏิบตั ิให้สาเร็ จลุล่วงไป และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันไม่วา่ กรณี ใดๆ ตราบ
เท่าที่ผขู ้ ายยังต้องรับผิดชอบต่อผูซ้ ้ื อตามสัญญาซื้ อขายอยู่
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็ นสาคัญ
(ลงชื่อ)........................................................ผูค้ ้ าประกัน
(......................................................)
ตาแหน่ง ....................................................
(ลงชื่อ)........................................................พยาน
(......................................................)
(ลงชื่อ).........................................................พยาน
(......................................................)

แบบสัญญาซื้อขาย
สัญญาเลขที่.............................
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น
ณ…..….....................................…................................................................................................ตาบล/แขวง
...............................…........................................อาเภอ/เขต…...……....................................................................จังหวัด
............................................เมื่อวันที่.........................................เดือน.............……..……................พ.ศ......................
ระหว่าง..................................................โดย
...............................................................................………….............................
ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้เรี ยกว่า“ผูซ้ ้ื อ”ฝ่ ายหนึ่ง
กับ.……..................................................................................…………............
ซึ่ งจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล ณ ........................................................มีสานักงานใหญ่อยูเ่ ลขที่
........................………...........ถนน.................................................ตาบล/แขวง...............................................อาเภอ/เขต
.....................................................จังหวัด...................................โดย
.........................................................................……......ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสื อรับรองของ
สานักงานทะเบียนหุน้ ส่ วนบริ ษทั ............................………...................................................ลงวันที่
...................................................(และหนังสื อมอบอานาจลงวันที่ .......................................………….......................)
แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้ เรี ยกว่า “ผูข้ าย” อีกฝ่ ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ ตกลงกันมีข้อความดังต่ อไปนี้
ข้ อ 1 ตกลงจะซื้อจะขาย
ผูซ้ ้ื อตกลงซื้ อและผูข้ ายตกลง
ขาย……..................................................................................................เป็ นราคาทั้งสิ้ นจานวน
…………………...………..บาท (………………………………….......……………….) ซึ่ งได้รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
ข้ อ 2 การรับรองคุณภาพ
ผูข้ ายรับรองว่าสิ่ งของที่จะขายให้ตามสัญญานี้เป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้ง านมาก่อน ไม่เป็ น
ของเก่าเก็บทั้งมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา
ในกรณี ที่เป็ นการซื้ อสิ่ งของซึ่ งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผูข้ ายรับรองว่าเมื่อตรวจทดลองแล้ว ต้อง
มีคุณภาพไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ดว้ ย
ข้ อ 3 เอกสารอันเป็ นส่ วนหนึ่งของสั ญญา
เอกสาร แนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญานี้
3.1 ผนวก 1...............................................................................จานวน.................หน้า
3.2 ผนวก 2...............................................................................จานวน.................หน้า
3.3 ผนวก 3...…........................................................................จานวน.................หน้า
3.4 ผนวก 4...............................................................................จานวน.................หน้า
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-2ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขดั แย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ขอ้ ความในสัญญานี้บงั คับ
และในกรณี ที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผูข้ ายจะต้องปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยของผูซ้ ้ื อ
ข้ อ 4 การส่ งมอบ
ผูข้ ายสัญญาว่าจะส่ งมอบสิ่ งของตามสัญญาให้แก่ผซู ้ ้ื อ ภายในวันที่ …......……เดือน……....…….
พ.ศ………..……..ณ……………………..…………………ให้ถกู ต้องครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในข้อ 1 แห่งสัญญานี้
ด้วยค่าใช้จ่ายของผูข้ ายเอง พร้อมทั้งหี บห่อหรื อเครื่ องรัดผูกให้เรี ยบร้อย
การส่ งมอบสิ่ งของตามสัญญานี้ ไม่วา่ จะเป็ นการส่ งมอบเพียงครั้งเดียว หรื อส่ งมอบหลายครั้ง
ผูข้ ายจะต้องแจ้งกาหนดเวลาส่ งมอบแต่ละครั้ง โดยทาหนังสื อนาไปยื่นต่อผู ้ซ้ื อในวันเวลาราชการ ก่อนวันส่ งมอบไม่นอ้ ย
กว่า 5 วันทาการ
ข้ อ 5 การตรวจรับ
เมื่อผูซ้ ้ื อได้ตรวจรับสิ่ งของที่ส่งมอบ และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้วผูซ้ ้ื อจะออกหลักฐาน
การรับมอบไว้ให้ เพื่อผูข้ ายนามาเป็ นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่ งของนั้น
ถ้าผลการตรวจรับปรากฏว่าสิ่ งของที่ส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ 1 ผูซ้ ้ื อทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับ
สิ่ งของนั้น ในกรณี เช่นนี้ ผูข้ ายต้องรี บนาสิ่ งของนั้นกลับคืนโดยเร็ วที่สุดเท่าที่จะทาได้ และนาสิ่ งของมาส่ งมอบให้ใหม่
หรื อต้องทาการแก้ไขให้ถกู ต้องตามสัญญา ด้วยค่าใช้จ่ายของ ผูข้ ายเองและระยะเวลาที่เสี ยไปดังกล่าว ผูข้ ายจะนามาอ้าง
เป็ นเหตุขอขยายเวลาทาการเพื่อลดหรื องดค่าปรับไม่ได้
ข้ อ 6 การชาระเงิน
ผูซ้ ้ื อจะชาระเงินค่าสิ่ งของให้แก่ผขู ้ าย ภายใน…………….วัน นับแต่วนั ที่ผขู ้ ายได้แสดงหลักฐาน
การรับมอบ ตามข้อ 5 ให้แก่ผซู ้ ้ื อ
การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผูซ้ ้ื อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผูข้ ายชื่อธนาคาร
..................................……..สาขา.........................................ชื่อบัญชี.………………..................................และเลขที่บญั ชี
...........................................…............ทั้งนี้ ผูข้ ายตกลงเป็ นผูร้ ับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรื อค่าบริ การอื่นใดเกี่ยวกับการ
โอนเงินที่ธนาคารเรี ยกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจานวนเงินที่โอน
ข้ อ 7 การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูข้ ายยอมรับประกันความชารุ ดบกพร่ องหรื อข้อขัดข้องของสิ่ งของตามสัญญานี้เป็ นเวลา..............ปี
….........เดือน นับแต่วนั ที่ผซู ้ ้ื อได้รับมอบ โดยภายในกาหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่ งของตามสัญญานี้ เกิดชารุ ดบกพร่ องหรื อ
ขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติผขู ้ ายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรื อแก้ไขให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้การได้ดีดงั เดิม
ภายใน………วัน นับแต่วนั ที่ ได้รับแจ้งจากผูซ้ ้ื อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
ข้ อ 8 หลักประกันการปฏิบัตติ ามสั ญญา
ในขณะทาสัญญานี้ ผูข้ ายได้นาหลักประกันเป็ น……………..…….................................................
เป็ นจานวนเงิน..................................................................บาท (.......................…………..................................................)
ซึ่ งเท่ากับร้อยละห้า ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผซู ้ ้ื อเพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิ ตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผขู ้ ายนามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผูซ้ ้ื อจะคืนให้เมื่อผูข้ ายพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา
นี้แล้ว
/ข้ อ 9 การบอกเลิกสั ญญา…

-3ข้ อ 9 การบอกเลิกสั ญญา
เมื่อครบกาหนดส่ งมอบสิ่ งของตามสัญญานี้แล้ว ถ้าผูข้ ายไม่ส่งมอบสิ่ งของที่ตกลงขายให้แก่ผซู ้ ้ื อ
หรื อส่ งมอบไม่ถกู ต้อง หรื อไม่ครบจานวน ผูซ้ ้ื อมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรื อบางส่ วนได้
ในกรณี ที่ผซู ้ ้ื อใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญา ผูซ้ ้ื อมีสิทธิ ริบหลั กประกันหรื อเรี ยกร้องจากธนาคาร ผูอ้ อก
หนังสื อค้ าประกันตามสัญญาข้อ 8 เป็ นจานวนเงินทั้งหมดหรื อบางส่ วนก็ได้แล้วแต่ผู ้ซ้ื อจะเห็นสมควร และถ้าผูซ้ ้ื อจัดซื้ อ
สิ่ งของจากบุคคลอื่นเต็มจานวน หรื อเฉพาะจานวนที่ขาดส่ งแล้วแต่กรณี ภายในกาหนด …………………...เดือน นับแต่
วันบอกเลิกสัญญา ผูข้ ายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กาหนดไว้ในสัญญานี้ดว้ ย
ข้ อ 10 ค่ าปรับ
ในกรณี ผซู ้ ้ื อมิได้ใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาตามข้อ 9 ผูข้ ายจะต้องชาระค่าปรับให้แก่ผซู ้ ้ื อเป็ นรายวัน
ในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาสิ่ งของที่ยงั ไม่ได้รับมอบนับถัดจากวันครบกาหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผขู ้ ายได้นาสิ่ งของ
มาส่ งมอบให้แก่ผซู ้ ้ื อจนถูกต้องครบถ้วน
การคิดค่าปรับในกรณี สิ่งของที่ตกลงซื้ อขายประกอบกันเป็ นชุด แต่ผขู ้ ายส่ งมอบเพียงบางส่ วนหรื อ
ขาดส่ วนประกอบส่ วนหนึ่งส่ วนใดไป ทาให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่ งของนั้นเลย
และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่ งของเต็มทั้งชุด
ในระหว่างที่ผซู ้ ้ื อยังมิได้ใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญานั้น หากผูซ้ ้ื อเห็นว่าผูข้ ายไม่อาจปฏิบตั ิตามสัญญา
ต่อไปได้ ผูซ้ ้ื อจะใช้สิ ทธิ บอกเลิกสัญญาและริ บหลักประกัน หรื อเรี ยกร้องจากธนาคารผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกันตาม
สัญญาข้อ 8 กับเรี ยกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กาหนดไว้ในสัญญาข้อ 9 วรรคสองก็ได้และถ้าผูซ้ ้ื อได้แจ้งข้อ
เรี ยกร้องให้ชาระค่าปรับไปยังผูข้ ายเมื่อครบกาหนดส่ งมอบตามสัญญาแล้ว ผูซ้ ้ื อมีสิทธิ ที่จะปรับผูข้ ายจนถึงวัน บอกเลิก
สัญญาได้อีกด้วย
ข้ อ 11 การรับผิดชดใช้ ค่าเสี ยหาย
ถ้าผูข้ ายไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตามจนเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายแก่ผู ้
ซื้ อแล้ว ผูข้ ายต้องชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ผซู ้ ้ื อโดยสิ้ นเชิงภายในกาหนด 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากผูซ้ ้ื อ
ข้ อ 12 การขอขยายเวลาส่ งมอบ
ในกรณี ที่มีเหตุสุดวิสยั หรื อเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรื อความบกพร่ องของฝ่ ายผูซ้ ้ื อ
หรื อจากพฤติการณ์อนั ใดอันหนึ่ง ซึ่ งผูข้ ายไม่ตอ้ งรับผิดตามกฎหม าย เป็ นเหตุให้ผขู ้ ายไม่สามารถส่ งมอบสิ่ งของตาม
เงื่อนไข และกาหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผูข้ ายมีสิทธิ ขอขยายเวลาทาการตามสัญญาหรื อขอลดหรื องดค่าปรับได้
โดยจะต้อง
แจ้งเหตุ หรื อพฤติการณ์ดงั กล่าว พร้อมหลักฐานเป็ นหนังสื อให้ผซู ้ ้ื อทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่เหตุน้ นั สิ้ นสุ ดลง
ถ้าผูข้ ายไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผูข้ ายได้สละสิ ทธิ เรี ยกร้องในการที่จะขอขยาย
เวลาทาการตามสัญญา เพื่องดหรื อลดค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น เว้นแต่กรณี เหตุเกิดจากความผิดหรื อความ
บกพร่ องของฝ่ ายผูซ้ ้ื อซึ่ งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรื อผูซ้ ้ื อทราบดีอยูแ่ ล้วตั้งแต่ตน้
การขยายเวลาทาการตามสัญญาเพื่อลดหรื อลดค่าปรับตามวรรคหนึ่งอยูใ่ นดุลพินิจของผูซ้ ้ื อจะ
พิจารณา
ข้ อ 13 การใช้ เรือไทย
ถ้าสิ่ งของที่จะต้องส่ งมอบให้แก่ผซู ้ ้ื อตามสัญญานี
เป็ น้ สิ่ งของที่ผซู ้ ้ื อจะตอ้ งสัง่ หรื อนาเข้ามาจาก
ต่างประเทศ
่
และสิ่ งของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางเดินที่มีเรื อไทยเดินอยูและสามารถให้
บริ การรับขนได้ตามที่
/รัฐมนตรี วา่ การ…

-4รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูข้ ายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มี
สิ ทธิ เช่นเดียวกับเรื อไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลง
เรื ออื่นที่มิใช่เรื อไทย หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้ทั้งนี้ไม่วา่ การ
สัง่ หรื อสัง่ ซื้ อสิ่ งของดังกล่าว จากต่างประเทศจะเป็ นแบบ เอฟโอบี, ซี เอฟอาร์, ซี ไอเอฟ หรื อแบบอื่นใด
ในการส่ งมอบสิ่ งของตามสัญญาให้แก่ผซู ้ ้ื อ ถ้าสิ่ งของนั้นมีสิ่งขอ งตามวรรคหนึ่ง ผูข้ ายจะต้อง ส่ ง
มอบใบตราส่ ง (Bill of Lading) หรื อสาเนาใบตราส่ งสาหรับของนั้น ซึ่ งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่
สิ ทธิ เช่นเดียวกับเรื อไทย ให้แก่ผซู ้ ้ื อพร้อมกับ การส่ งมอบสิ่ งของด้วย
ในกรณี สิ่งของดังกล่าว ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรื อไทยหรื อเรื อ
ที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อไทย ผูข้ ายต้องส่ งมอบหลักฐาน ซึ่ งแสดงว่าได้รับอนุญาตจาก กรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรื อ
อื่นได้ หรื อหลักฐานซึ่ งแสดงว่าได้ชาระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรื อไทยตามกฎหมายว่าด้วย
การส่ งเสริ มการพาณิ ชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผซู ้ ้ื อด้วย
ในกรณี ที่ผขู ้ าย ไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งในสองวรรค ข้างต้น ให้แก่ผซู ้ ้ื อแต่จะข อส่ ง
มอบสิ่ งของดังกล่าวให้ผซู ้ ้ื อก่อน โดยยังไม่รับชาระเงินค่าสิ่ งของ ผูซ้ ้ื อมีสิทธิ รับสิ่ งของดังกล่าวไว้ก่อนและชาระเงิน
ค่าสิ่ งของเมื่อผูข้ ายได้ปฏิบตั ิถกู ต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับมีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน คู่สญ
ั ญาได้อ่านและเข้าใจข้อ ความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี ) ไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานและคู่สญ
ั ญา ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ
หนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ)................................................................ผูซ้ ้ื อ
(...............................................................)
(ลงชื่อ)................................................................ผูข้ าย
(...............................................................)
(ลงชื่อ)................................................................พยาน
(...............................................................)
(ลงชื่อ)................................................................พยาน
(...............................................................)

