ประกาศสานักงานตารวจแห่งชาติ
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
.......................................................
ด้วย สานักงานตารวจแห่งชาติ โดย กองอัตรากาลัง สานักงานกาลังพล ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่"สา านักงาน" มี
ความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 10 รายการ ดังต่อไปนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน
22
เครื่อง
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดาแบบ Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที)
จานวน 2 เครื่อง
4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3
จานวน 1 เครื่อง
5. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 2 (ขนาด 42U)
จานวน 1 ตู้
6. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA
จานวน 1 เครื่อง
7. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2
จานวน 1 เครื่อง
8. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง
9. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง
จานวน 1 เครื่อง
10. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จานวน
23
ชุด
โดยคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ เป็นไป ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและตามที่
คณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมได้กาหนดไว้ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร สอบ
ราคา เลขที่ 2/2560 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ภายในวงเงินงบประมาณ 1,348,900 บาท
(หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกาศสอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญ ชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ต้อง ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
ณ วันประกาศสอบราคาหรือ
ไม่เป็น ผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสานักงาน
5. ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอ ราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
/6. บุคคล...

-26. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับสานักงาน ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็คทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เนื่องจากสานักงานต้องดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
7. ผู้เสนอราคาที่ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จะต้องเป็นผู้มีอานาจในการทานิติกรรม หรือเป็น
ผู้รับมอบอานาจ โดยยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนพาณิชย์ สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และหนังสือมอบอานาจที่ติดอากรแสตมป์เรียบร้อ
ยมาแสดงและส่งมอ บ
เจ้าหน้าที่ในวันรับเอกสารฯได้รายละ1 ชุด ผู้ที่มีเอกสารมาแสดงไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง สานักงานจะไม่ให้รับเอกสาร
โดย
เด็ดขาด และผู้ที่รับเอกสารจากสานักงานเท่านั้น จึงจะมีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าทาการเสนอราคา
กาหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ในวันราชการ และกาหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายอานวยการ กองอัตรากาลัง สานักงานกาลังพล
สานักงานตารวจแห่งชาติ อาคาร 5 ชั้น ๙ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่
27 ตุลาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2205 ๒๐40 ในวัน
และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
พันตารวจเอก สมพงษ์ วิถีประดิษฐ
(สมพงษ์ วิถีประดิษฐ)
รักษาราชการแทน ผู้บังคับการกองอัตรากาลัง

เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2560
เรื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 10 รายการ
ตามประกาศสานักงานตารวจแห่งชาติ
ลงวันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
-------------------------------------ด้วย สานักงานตารวจแห่งชาติ โดย กองอัตรากาลัง สานักงานกาลังพล ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สานักงาน"
มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 10 รายการ รายละเอียด ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
จานวน 22 เครื่อง
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดาแบบ Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที)
จานวน 2 เครื่อง
4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สาหรับกระดาษขนาด A3 จานวน 1 เครื่อง
5. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 2 (ขนาด 42U)
จานวน 1 ตู้
6. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA
จานวน 1 เครื่อง
7. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2
จานวน 1 เครื่อง
8. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จานวน 1 เครื่อง
9. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง
จานวน 1 เครื่อง
10. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จานวน 23 ชุด
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของ เก่าเก็บ .อยู่ในสภาพ ที่จะ
ใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้โดยมีข้อแนะนา และข้อกาหนด
ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 10 รายการ (ภาคผนวก ก)
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือสัญญาค้าประกัน
- หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
( 1 ) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
( 2 ) การขัดขวางแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
/1.6 แบบบัญชีเอกสาร...

-21.6 แบบบัญชีเอกสาร
( 1 ) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
( 2 ) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งห้ใ นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้เสนอราคาที่ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จะต้องเป็นผู้มีอานาจในการทานิติกรรมหรือเป็น
ผู้รับ มอบอานาจ โดยยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพาณิชย์ สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และหนังสือมอบอานาจที่ติดอากรแสตมป์เรียบร้อยมาแสดงและส่งมอบต่อ
เจ้าหน้าที่ในวันรับเอกสาร ฯ ได้รายละ 1 ชุด ผู้ที่มีเอกสารมาแสดงไม่ครบถ้ว นหรือไม่ถูกต้อง สานัก งานจะไม่ให้รับ
เอกสารโดยเด็ดขาด และผู้ทรี่ ับเอกสารจากสานักงานเท่านั้น จึงจะมีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าทาการเสนอราคา
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้นอกซองใบเสนอ
ราคา เป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นเอกสารสอบราคา ) บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม
(ถ้ามี ) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชน จากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนินติบุคคล
(ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นเอกสารสอบราคา ) หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจ
ควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญ ญาของ
การเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรปร ะจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น บุคคลธรรมดา
ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่ออกให้โดยกรมทะเบียนการค้า หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที1่ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอรา
คา ตามแบบในข้อ1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4
/(2) หนังสือมอบอานาจ...

-3(2) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน พร้อมทั้งแนบสาเนา ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของทั้ งผู้มอบอานาจและ
รับมอบอานาจด้วย
(3) บัญชีเอกสารส่วนที2่ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้1.6
อ (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอ
ต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมี การ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้อง
ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ทุกแห่ง และต้องสามารถอ่านข้อความเดิมได้ด้วย
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ร ะบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบ
พัสดุให้ กองอัตรากาลัง อาคาร 5 ชั้น ๙ สานักงานตารวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 150 วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน) นับแต่วันเปิดซอง
ใบเสนอราคา โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคาคืน
มิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลา ส่งมอบพัสดุภายใน 45 วันทาการ (สี่สิบห้า วันทาการ )
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่จัดซื้อไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้
สานักงานจ ะยึดไว้เป็นเอกสารของ
ทางราชการ สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผู้มีอานาจ
ทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราค า มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ แคตตาล็อก
ผู้เสนอ ราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน
3 วัน (สามวัน)
4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่าง สัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอ
บราคา
4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย
จ่าหน้าซองถึงประธาน
กรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2560”
ยื่น ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่าย อานวยการ กองอัตรากาลัง สานักงานกาลังพล อาคาร 5 ชั้น ๙ สานักงานตารวจแห่งชาติ
ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กาหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 27 เดือน ตุลาคม
พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ในวัน ราชการ และ
เมื่อ พ้นกาหนดเวลา ยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอ ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอ
ราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) หรือไม่ ณ วันประกาศสอบราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา ว่ามี
ผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ
/เชื่อว่ามีการกระทา...

-4เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และสานักงานจะ พิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคาราย
นั้นเป็นผู้ที่ให้ ความร่วมมือ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว ผู้เสนอราคา ที่ถูกตัดรายชื่อ
ออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม อ าจอุทธรณ์
คาสั่งดังกล่าวต่อผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ หรือรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายให้กากับการบริหาร
ราชการ สั่งและปฏิบัติราชการ แทนผู้บัญชาการ ตารวจแห่งชาติภายใน 3 วัน (สามวัน ) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ หรือรองผู้บัญชาการตารวจ
แห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมายให้กากับดูการบริหารราชการสั่งและปฏิบัติราชการ
แทนผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
ให้ถือเป็น ที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมกองอัตรากาลัง สานักงานตารวจแห่งชาติ อาคาร
5 ชั้น ๙
ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทมหานคร ในวันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา
10.00 น. เป็นต้นไป การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 2 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิ ดซอง ใบเสนอราคา
เว้นแต่ ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ หรือรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายให้กากับการบริหารราชการ
สั่งและปฏิบัติราชการ แทนผู้บัญชาการ ตารวจแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็น
ประโยชน์แก่ทาง ราชการอย่างยิ่ง และในกรณีผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ หรือรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติที่ได้รับ
มอบหมายให้กากับการบริหารราชการสั่ง และปฏิบัติราชการ แทนผู้บัญชาการ ตารวจแห่งชาติพิจารณาเห็นด้วยกับ
คาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการ ไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่
ทางราชการ เป็นอย่างยิ่ง ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ หรือรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายให้
กากับการบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ มีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ สานักงาน จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมของครุภัณฑ์ฯซึ่งแต่ละรายการ
จะต้องมีราคาไม่เกินราคามาตรฐานของทางราชการ หรืองบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยใช้ราคาต่าสุด
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือ ไม่ ครบถ้วนตาม ข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตาม ข้อ 4 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะไม่ รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคานั้ น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือ ผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไป จากเงื่อนไข
ของในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสานักงานเท่านั้น
5.3 สานักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของสานักงาน
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสาคัญ
หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
/(4) ราคาที่เสนอ...

-5(4) ราคาที่เสนอต้องไม่มีการขูดลบ แต่หากมีการตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง แต่ผู้เสนอราคา
มิได้ลงลายมือ ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ และหรือไม่สามารถอ่านข้อความเดิมได้
5.4 ในการตัด สินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
สานักงานมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้
สานักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 สานักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้ และอาจจะพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบ ราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญและ
ให้ถือว่าการตัดสินของสานักงานเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้งสานักงานจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม
หากมีเหตุเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรร
มดา
หรือนิติ บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับ
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.5 สานักงานมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวอ อกจากประกาศรายชื่อ
ตามข้อ 4.6 และสานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้ หาก ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ห รือ รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย
ให้กากับการบริหารราชการ สั่งและปฏิบั ติราชการ แทนผู้บัญชาการ ตารวจแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่า การยกเลิก
การเปิดซอง ใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้บัญชาการตารวจ
แห่งชาติ หรือ รองผู้ บัญชาการตารวจแห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมายให้กากับการบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการ
แทนผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ มีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
6. การทาสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วัน (ห้าวัน ) ทาการ
ของทางราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ สานักงานจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการ ทาสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุในข้อ1.3 ก็ได้
6.2 ในกรณีผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วัน (ห้าวัน ) ทาการ
ของทางราชการ หรือสานักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือตาม ข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคา จะต้อง
ทาสัญญาซือ้ ขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับสานักงานภายใน 7 วัน (เจ็ดวัน ) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้สานักงาน
ยึดถือ ไว้ขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ กองอัตรากาลัง โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา หรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน 3 วัน (สามวัน) ทาการของทางราชการ
/(3) หนังสือสัญญา…

-6(3) หนังสือสัญญาค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือสัญญาค้าประกัน
ดังระบุในข้อ 1.4
(4) หนังสือ ค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือ
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.4
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน (สิบห้าวัน ) นับถัดจากวันที่ผู้ ชนะ
การสอบ ราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
7. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน (ศูนย์จุดสองศูนย์ต่อ วัน )
แต่ต้องไม่ต่ากว่าวันละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท)
8. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาสัญญาซื้อขายตามแบบ ดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกัน
ความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขาย ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (หนึ่งปี ) นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ
ยกเว้นรายการลาดับที่ 2 และ 7 ไม่น้อยกว่า 3 ปี (สามปี ) นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน 5 วัน (ห้าวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
9. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ .ศ.2560 ซึ่งสานักงาน
ได้รับจากสานักงานตารวจแห่งชาติ
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อสานักงานได้รับอนุมัติค่าพัสดุจากงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.2560 จากสานักงานตารวจแห่งชาติเรียบร้อยแล้วเท่ านั้น และหากภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ผู้ชนะการสอบราคายังไม่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือให้เข้าทาสัญญากับสานักงานตารวจแห่งชาติ ให้ถือว่าการสอบราคาครั้งนี้
เป็นอันยกเลิก โดยผู้ชนะการสอบราคาไม่มีสิทธิฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากสานักงานตารวจแห่ งชาติ
ไม่ว่ากรณีใดๆโดยสิ้นเชิง
9.2 เมื่อสานักงานได้คัดเลื อกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคา
ซือ้ แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่ง หรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทาง
ที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคา
ซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน 7 วัน
(เจ็ดวัน ) นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ ไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย
ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่ นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
/(3).ในกรณี…

-7(3).ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งสานักงาน ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ ทางราชการ
กาหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 สานักงานอาจจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี ) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
9.4 สานักงานสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

พันตารวจเอก สมพงษ์ วิถีประดิษฐ
(สมพงษ์ วิถีประดิษฐ)
รักษาราชการแทน ผู้บังคับการกองอัตรากาลัง

แบบสัญญาซื้อขาย
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 (ใน
กรณีที่ผู้ ขายเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้ข้อความว่า กับ ……………… ………… ………………… ..อยู่บ้านเลขที่ …..…... ...
ถนน……..……………………..ตาบล/แขวง….……………..………….…อาเภอ/เขต….…………………………….……….…………….
จังหวัด…………………………………………..……) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………………………………………………….
จานวน…………………….เป็นราคาทั้งสิ้น……………….………...บาท (………………………………….)
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจานวน……………………บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
ผู้ขายรับรองว่าสิ่งที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ
และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา
ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตร วจทดลอง ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้วต้องมี
คุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ด้วย
ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้
2.1 ผนวก 1………….(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)………………… จานวน…….........หน้า
2.2 ผนวก 2………….(แคตตาล็อก)*……………………………………..จานวน…………..หน้า
2.3 ผนวก 3………….(แบบรูป)* ………………………………………….จานวน…………..หน้า
2.4 ผนวก 4 …………(ใบเสนอราคา) …………………………………… จานวน…………..หน้า
2.5 …………………….ฯลฯ……………………
/ความใด….

-2ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ
และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจของผู้ซื้อ
ข้อ 3. การส่งมอบ
ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ……………………………………………………..
ภายในวันที…่ …………….เดือน……………….………….พ.ศ. …………………..ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อ 1 แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย
การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้งผู้ขาย
จะต้องแจ้งกาหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทาเป็นหนังสือนาไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ………………………… ในเวลาราชการ
ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า……………วันทาการ
ข้อ 4. การใช้เรือไทย
ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้อง สั่งหรือนาเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขน
ได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือ
เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ก่อนปรรทุกของนั้น ลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่า
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศ
จะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด
ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่ง
มอบใบตราส่ง (Bill of Lading ) หรือสาเนาใบตราส่งสาหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มี
สิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย
ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ฃให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชาระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุก
ของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ซื้อ
แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อน โดยยังไม่รับชาระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและ
ชาระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
ข้อ 5. การตรวจรับ
เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออก หลักฐาน
การรับมอบไว้ให้ เพื่อผู้ขายนามาเป็น หลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น
/ถ้าผลของ….

-3ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ 1 ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิ ที่จะ
ไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนาสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้และนาสิ่งของ มาส่งมอบ
ให้ใหม่ หรือต้องทาการแก้ไขให้ถูกต้ องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุ
ดังกล่าวผู้ขายจะนามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทาการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้
ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจานวน หรือส่งมอบครบจานวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด
ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ * (ความในวรรคสามนี้ จะไม่
กาหนดไว้ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อสิ่งของที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาด
ส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์)
ข้อ 6. การชาระเงิน
(ผู้ซื้อตกลงชาระเงินค่าสิ่งของตามข้อ
1 ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ
5
ไว้โดยครบถ้วนแล้ว)*
(ผู้ซื้อตกลงชาระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขาย ดังนี้
6.1 เงินล่วงหน้า จานวน………................บาท (………......……………………..) จะจ่ายให้ภายใน
……………..….วัน นับแต่วันทาสัญญานี้ ทั้งนี้โดยผู้ขาย จะต้องนาหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็น ……………..….............
(หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย) ………......... เต็มตามจานวนเงินล่วงหน้า ที่จะ
ได้รับมามอบให้แก่ผู้ซื้อเป็นหลักประกันการชาระคืนเงินล่วงหน้าก่อนการรับชาระเงินล่วงหน้านั้น
6.2 เงินที่เหลือ จานวน…………..………บาท (……………………………………… .) จะจ่ายให้เมื่อผู้ซื้อ
ได้รับมอบสิ่งของ ตามข้อ 5 ไว้โดยครบถ้วนแล้ว)*
การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขายชื่อ
ธนาคาร………….………..…..สาขา……….................................……….…ชื่อบัญชี……...............………………………
เลขที่บัญชี……………………ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับ การโอนที่
ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้
ใช้
สาหรับกรณีที่ส่วนราชการจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct Payment ) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคารของผู้ขาย ตามแนวทาง ที่กระทรวงการคลังกาหนด)
ข้อ 7. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ขายยอมรับประกันความชารุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้
เป็นเวลา .........…ปี
…………… .. เดือน นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในกาหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้
เกิดชารุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไข
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน….....วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
/ข้อ 8.หลักประกัน ….

-4ข้อ 8. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทาสัญญานี้ ผู้ขายได้นาหลักประกันเป็น ……………… .. เป็นจานวนเงิน ………… บาท
(……………………………) ซึ่งเท่ากับร้อยละ …………… (……….%) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็น
หลักการปฏิบัติตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้ขายนามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง
ผู้ซื้อจะคืนให้เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญานี้แล้ว (ส่วนหลักประกันตามข้อ 6.1 ผู้ซื้อจะคืนให้พร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้ายตามข้อ 6.2)*
ข้อ 9. การบอกเลิกสัญญา
เมื่อครบกาหนดส่งมอบสิ่งของ ตาม สัญญานี้แล้วถ้าผู้ขา ยไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่
ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจานวน ผู้ซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้
ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออก
หนังสือค้าประกันตามสัญญา (ข้อ 6 และ )* ข้อ 8 เป็นจานวนเงินทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อ
จะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจานวนหรือเฉพาะจานวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายใน
กาหนด……….เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กาหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย
ข้อ 10. ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ 9 ผู้ขายจะต้องชาระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน
ในอัตราร้อยละ…………….(…………….%) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจาก วันครบกาหนดตามสัญญา
จนถึงวันที่ผู้ขายได้นาสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน
การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือ
ขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทาให้ไม่สามารถใช้การได้ โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้
ส่งมอบสิ่งของนั้น
เลย และให้คิดค่าปรับ จากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด
ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา ต่อไป
ได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้าประกันตามสัญญา(ข้อ 6
และ)* ข้อ 8 กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้น ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาข้อ 9 วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อ ได้แจ้งข้อ
เรียกร้องให้ชาระค่าปรับไปยังผู้ขาย
เมื่อครบกาหนดส่งมอบแล้ผูว้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญา
ได้อีกด้วย
ข้อ 11. การรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้
ซื้อแล้ว ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง ภายในกาหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ

/ข้อ 12. การขอขยายเวลา….

-5ข้อ 12. การขอขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือ ความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อหรือ
จากพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตาม
เงื่อนไขและกาหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาทาการตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับได้ โดย
จะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐาน เป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เหตุนั้น
สิ้นสุดลง
ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอ
ขยายเวลาทาการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับ โดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิน เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด
หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การขยายเวลาทาการตามสัญหรื
ญาอของดหรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ
อยู่งในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณา
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้
จึง ว
ได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ซื้อ
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ขาย
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน
(……........……...…………………….)
__________________________________________________________________________________

หมายเหตุ * เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งส่วนราชการผู้ทาสัญญา อาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง

แบบหนังสือค้าประกัน
(หลักประกันสัญญา)
เลขที…่ ………………...….
วันที่…………………......…..................
ข้าพเจ้า ………...………….(ชื่อธนาคาร)……………….........................….สานักงานตั้งอยู่เลขที่…......……………
ถนน ……………….........…ตาบล/แขวง ……...........….….…..อาเภอ/เขต …................……………จังหวัด …….....…………..
โดย …… ... ................... ….... .…… .. ผู้มีอานาจลงนามผูก พั นธนาคาร ขอทาหนังสือค้าประกันฉบับนี้ให้ไว้
ต่อ…..…...……...…(ชื่อส่วนราชการผู้ซื้อ)…..…...……….ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ดังมีข้อความต่อไปนี้
1. ตามที่ ....................(ชื่อผู้ขาย)......... ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขาย” ได้ทาสัญญาซื้อขาย ……………...….กับผู้ซื้อ
ตามสัญญาเลขที่ ……...….…. ลงวันที่ ..…....……..………ซึ่งผู้ขายต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ซื้อ เป็น
จานวนเงิน……….........…..บาท(…………....………..…..) ซึ่งเท่ากับร้อยละ …..……..(……..……..………%) ของราคาทั้งหมด
ตามสัญญา
ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้น ในการชาระ
เงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ซื้อ จานวนเงินไม่เกิน …………………บาท(…………………………..) ในกรณีที่ผู้ขายก่อให้เกิด
ความเสียหายใด ๆ หรือต้องชาระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติ ตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กาหนดใน
สัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยข้าพเจ้าจะไม่อ้างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้แย้ง และผู้ซื้อไม่จาเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายชาระ
หนี้นั้นก่อน
2. หากผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายหรือยินยอมให้ผู้ขายปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใด ๆ ในสัญญา ให้
ถือว่าข้าพเจ้าได้ยินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย
3. หนังสือค้าประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทาสัญญาซื้ อขายดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ภาระหน้าที่ ทั้งหลาย
ของผู้ขายจะได้ปฏิบัติให้สาเร็จลุล่วงไปและข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้าประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ตราบเท่าที่ ผู้ขายยังต้อง
รับผิดชอบ ต่อผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขายอยู่
ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสาคัญ
(ลงชื่อ)……………………………………….ผู้ค้าประกัน
(……........……...…………………….)
ตาแหน่ง …........…......…...…………………
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน
(……........……...…………………….)

บทนิยาม
ผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกัน หมายความว่า บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาในการ
สอบราคาจัดซื้อของสานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในกิจการของบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาจัดซื้อของสานักงานตารวจแห่งชาติในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่
การที่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มี
อานาจในการดาเนินการในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอานาจหรือสามารถใช้อานาจในการ
บริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาแก่สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ในการเสนอราคาจัดซื้อครั้งนี้
(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จากัด
ความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจา กัด หรือบริษัทมหาชนจากัด เป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชน อีกรายหนึ่งหรือ
หลายราย ที่เสนอราคาให้แก่สานักงานตารวจแห่งชาติ ในการเสนอราคาจัดซื้อครั้งนี้
คาว่า “ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือ
ในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกาหนด สาหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์ กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่ วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจในการดาเนินงาน ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วน
ในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัด
หรือบริษัทมหาชนจากัด
อีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่สานักงานตารวจแห่งชาติในการสอบราคาจัดซื้อครั้งนี้ การดารงตาแหน่ง
การเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าถือหุ้นดังกล่าว ข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ
(3) ให้ถือว่าเป็นการดารงตาแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าวในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่น
เป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อานาจ
ในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือ
ผู้ถือหุ้นที่ แท้จริง ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจากัด หรือบริษัท
มหาชนจากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่
สานักงานตารวจแห่งชาติ ในการเสนอราคาคราวเดียวกัน ให้ถือว่า ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอขายนั้น มีความสัมพัน ธ์กัน
ตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี
“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลายราย
กระทาการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการเสนอราคาต่อสานักงานตารวจแห่งชาติ ไม่ว่าจะกระทาโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่า
จะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กาลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กาลังประทุษร้าย
หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทาการใดโดยทุจริ
ต ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ใน
ระหว่าง ผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใด เป็นผู้มีสิทธิทาสัญญากับ
สานักงาน ตารวจแห่งชาติ หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ
สานักงานตารว จแห่งชาติ โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

แบบใบเสนอราคา
เรียน ผู้บังคับการกองอัตรากาลัง

๑. ข้าพเจ้า(ชื่อบริษัทฯลฯ)……………………… ……………………………………………………………………….
อยู่เลขที่………………………..……………ถนน………..............………………….ตาบล/แขวง……………......................………
อาเภอ/เขต……………...............……………จังหวัด…………………………………….โทรศัพท์...................…………………….
โดย(ชื่อบุคคลผู้เสนอราคา)……………………………………………...ซึ่งเป็นผู้ลงนามข้างท้ายนี้
ได้ตรวจและพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ เรื่องสอบราคาเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จานวน 10 รายการ เพื่อใช้ใน
ราชการประจากองอัตรากาลังโดยตลอดแล้ว และขอรับรองว่าข้า ฯ ไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จานวน 10 รายการ ตามคุณลักษณะเฉพาะของ
ทางราชการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ภาษี
จานวน
กาหนด
ราคาต่อ มูลค่า
ลาดับ
รายการพัสดุ
(เครื่อง/
รวมเป็นเงิน
ส่งของ
หน่วย
เพิ่ม
ตู้/ชุด)
(กี่วัน)
(ถ้ามี)
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล
2. เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา
แบบ Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที)
4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
สาหรับกระดาษขนาด A3
5. ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์แบบที่ 2 (ขนาด 42U)
จานวน 1
เคร
6. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA
7. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2
8. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switc
8 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
9. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch)
ขนาด 24 ช่อง
10. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
ราคารวมทั้งสิ้น
รวม...........รายการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น...............................บาท (..........................................................................)
ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
/3. คาเสนอนี…้

-23. คาเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา …........ .วัน นับแต่วันเปิดซองพิจารณาราคาและกองอัตรากาลัง
อาจรับคาเสนอ นี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อ นที่จะครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผล
อันสมควรที่กองอัตรากาลังร้องขอ
4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
(1) ทาสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายของทางราชการกับกองอัตรากาลัง ภายใน..................วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือหรือคาบอกกล่าวแจ้งให้ไปทาสัญญา
(2) มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่ กองอัตรากาลัง ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามสัญญา
เป็นจานวนร้อยละ......................ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
5. หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ข้าพเจ้ายอมให้กองอัตรากาลัง แจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน
รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่กองอัตรากาลัง และ กองอัตรากาลังมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ชนะ
การเสนอราคาได้หรือกองอัตรากาลังอาจเรียกให้เสนอราคาใหม่ก็ได้
6. ข้าพเจ้ายอมรับว่ากองอัตรากาลัง ไม่มีความผูกพันที่จะรับคาเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้ง
ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา
7. บรรดาหลักฐานป ระกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง แคตตาล็อก
แบบรูปรายกา รละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่กองอัตรากาลังพร้อมใบเสนอราคา ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้กองอัตรากาลัง
ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ
สาหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว (หากมี ) ซึ่งกองอัตรากาลังคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น
8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว
และเข้าใจดีว่ากองอัตรากาลัง ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น
9. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสน อโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกันนี้
เสนอมา ณ วันที่…………..เดือน…………………………..พ.ศ………………..

ลงชื่อ
(……......………………………………………)
ตาแหน่ง…………......…………………………..………..
ประทับตรา (ถ้ามี)

ผู้เสนอราคา

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
กากบาทในวงเล็บเกี่ยวกับเอกสารที่ยื่นพร้อมซองใบเสนอราคา
(

) 1. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
( ) ก. ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
จานวน..........แผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการและผู้มีอานาจควบคุม(ถ้ามี)
จานวน..........แผ่น
( ) ข. บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
จานวน..........แผ่น
หนังสือบริคณห์สนธิ จานวน……….แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการและผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
จานวน..........แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จานวน..........แผ่น
(
) 2. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล
( ) ก. บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น
จานวน..........แผ่น
( ) ข. คณะบุคคล
สาเนาข้อตกลงทีแ่ สดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน
จานวน..........แผ่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน
จานวน..........แผ่น
(
) 3. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า
จานวน..........แผ่น
( ) ก. ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน..........แผ่น
- บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย
สาเนาหนังสือเดินทาง
จานวน..........แผ่น
( ) ข. ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
จานวน..........แผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการและผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
จานวน..........แผ่น
- บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
จานวน..........แผ่น
หนังสือบริคณห์สนธิ
จานวน..........แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการและผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
จานวน..........แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จานวน..........แผ่น
(
) 4. อื่นๆ (ถ้ามี)
( ) ……………………………………………………………………………………………
( ) .. .…………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคา ในการสอบราคาซื้อ ฯ
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)………….......………………………………………….ผู้เสนอราคา
(……………….................……………………………)
ประทับตรา (ถ้ามี)

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
( ) 1. หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นลงนาม ในใบเสนอราคาแทน
จานวน..........แผ่น
( ) 2. สาเนาหนังสือรับรองผลงาน (ถ้ามี)
จานวน..........แผ่น
( ) 3. บัญชีรายการครุภัณฑ์ ฯ จะต้องแสดงรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ดังกล่าว
จานวน..........แผ่น
( ) 4. อื่นๆ (ถ้ามี)
( ) …………………………………………………………………………………………………………….......
( ) …………………………………………………………………………………………………………….......
( ) …………………………………………………………………………………………………………….......
( ) …………………………………………………………………………………………………………….......
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลั กฐานทีข่ ้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคา ในการสอบราคาซื้อฯ ถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ………………………………………………ผู้เสนอราคา
(………….......…………………………….)
ประทับตรา (ถ้ามี)

