ประกาศ กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔
กองบังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค ๑ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
สานักงานตารวจแห่ งชาติ
ที่ ๐๑ / ๒๕๕๗
เรื่อง การสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา
--------------------------------------ด้วย สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ โดย กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ กองบังคับกำร
ตำรวจตระเวนชำยแดนภำค ๑ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน มีควำมประสงค์จะสอบรำคำซื้อวัสดุ
กำรศึกษำ ( เครื่ องแบบนักเรี ยนโรงเรี ยนตำรวจตระเวนชำยแดน ) จำนวน ๔ รำยกำร ดังต่อไปนี้
๑. เครื่ องแบบนักเรี ยนชำยระดับประถมศึกษำ
๒. เครื่ องแบบนักเรี ยนหญิงระดับประถมศึกษำ
๓. เครื่ องแบบลูกเสื อสำมัญ
๔. เครื่ องแบบเนตรนำรี สำมัญ
ผูม้ ีสิทธิ เสนอรำคำจะต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
๑. เป็ นผูม้ ีอำชีพขำยพัสดุที่สอบรำคำซื้อดังกล่ำว
๒. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถกู ระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผูท้ ิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อควำมคุม้ กัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู ้
เสนอรำคำได้มีคำสัง่ ให้สละสิ ทธิ์ ควำมคุม้ กันเช่นว่ำนั้น
๔. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอรำคำรำยอื่นที่เข้ำเสนอรำคำให้แก่สำนักงำนตำรวจ
แห่งชำติ ณ วันประกำศสอบรำคำหรื อไม่เป็ นผูก้ ระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรม
ในกำรสอบรำคำซื้อครั้งนี้
กำหนดยืน่ ซองสอบรำคำในวันที่ ๒๘ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑
เดือน กุมภำพันธ์ พ .ศ. ๒๕๕๗ ระหว่ำงเวลำ ๐๙.๐๐ นำฬิกำ ถึงเวลำ ๑๖.๐๐ นำฬิกำ ในวันเปิ ดทำกำร
ณ ห้องประชุมเสวกำมำตย์ กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ หมูท่ ี่ ๙ ตำบลห้วยทรำย อำเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และกำหนดเปิ ดซองสอบรำคำใน วันที่ ๑๓ เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ตั้งแต่เวลำ ๑๐.๐๐ นำฬิกำ เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุมเสวกำมำตย์ กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔
หมู่ที่ ๙ ตำบลห้วยทรำย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

- ๒ ผูส้ นใจติดต่อขอรับเอกสำรสอบรำคำและรับฟังคำชี้แจง ได้ที่ งำนส่ งกำลังบำรุ ง กองกำกับกำร
ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ ระหว่ำงวันที่ ๒๘ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ เดือน
กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่ำงเวลำ ๐๙.๐๐ นำฬิกำ ถึงเวลำ ๑๖.๐๐ นำฬิกำ ในวันและเวลำรำชกำร
หรื อสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข ๐๓๒ – ๕๑๐๐๕๒ – ๔ ต่อ ๒๑๔
ประกำศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พันตำรวจโท
( กิตติคุณ นิยมวิทย์ )
รองผูก้ ำกับกำร ฯ รักษำรำชกำรแทน
ผูก้ ำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔

เอกสารการสอบราคาซื้อ เลขที่ ซ. ๐๑ /๒๕๕๗
การจัดซื้อวัสดุการศึกษา
ตามประกาศ กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ กองบังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค ๑
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน สานักงานตารวจแห่ งชาติ
ลงวันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
------------------------------------------------------------------------------

ด้วย สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ โดย กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ ซึ่งต่อไปนี้
เรี ยกว่ำ “สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ” มีควำมประสงค์จะสอบรำคำซื้อวัสดุกำรศึกษำ ( เครื่ องแบบนักเรี ยนโรงเรี ยน
ตำรวจตระเวนชำยแดน ) จำนวน ๔ รำยกำร ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตอ้ งเป็ นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน
ไม่เป็ นของเก่ำเก็บ อยูใ่ นสภำพที่จะใช้งำนได้ทนั ที และมีรำยละเอียดตรงตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรสอบรำคำ
ฉบับนี้ โดยมีขอ้ แนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รำยละเอียดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม เครื่ องแบบนักเรี ยน : ชื่อขนำด
มอก.๒๑๓๐ – ๒๕๔๕
๑.๒ แบบใบเสนอรำคำ
๑.๓ บทนิยำม
(๑) ผูเ้ สนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรม
๑.๔ แบบบัญชีเอกสำร
(๑) บัญชีเอกสำรส่ วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่ วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผูเ้ สนอรำคำต้องเป็ นผูม้ ีอำชีพขำยพัสดุที่สอบรำคำซื้อ
๒.๒ ผูเ้ สนอต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถกู ระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผูท้ ิ้งงำนของทำงรำชกำร และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลกำรสัง่ ให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
๒.๓ ผูเ้ สนอรำคำต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอรำคำรำยอื่น ณ วัน
ประกำศสอบรำคำหรื อไม่เป็ นผูก้ ระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรมตำม ข้อ ๑.๓
๒.๔ ผูเ้ สนอรำคำต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อควำมคุม้ กัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผูเ้ สนอรำคำได้มีคำสัง่ ให้สละสิ ทธิ์ และควำมคุม้ กันเช่นว่ำนั้น

-๒๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยืน่ มำพร้อมกับซองใบเสนอรำคำ โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอรำคำเป็ น ๒ ส่ วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผเู้ สนอรำคำเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุน้ ส่ วนสำมัญหรื อห้ำงหุน้ ส่ วนจำกัด ให้ยนื่ สำเนำหนังสื อรับรองกำร
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั กำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จำกัดหรื อบริ ษทั มหำชนจำกัด ให้ยนื่ สำเนำหนังสื อรับรองกำร
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ผูม้ ีอำนำจควบคุมและบัญชีผถู ้ ือ
หุน้ รำยใหญ่พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(๒) ในกรณีผเู้ สนอรำคำเป็ นบุคคลธรรมดำ หรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยนื่
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูน้ ้ นั
สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็ นหุน้ ส่ วน (ถ้ำมี) สำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วน พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๓) ในกรณีผเู้ สนอรำคำเป็ นผูเ้ สนอรำคำร่ วมกันในฐำนะเป็ นผูค้ ำ้ ร่ วม ให้ยนื่ สำเนำ
สัญญำของกำรเข้ำร่ วมค้ำ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูร้ ่ วมค้ำ และในกรณี ที่มีผเู ้ ข้ำร่ วมค้ำฝ่ ำยใดเป็ น
บุคคลธรรมดำที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยก็ให้ยนื่ สำเนำหนังสื อเดินทำง หรื อผูร้ ่ วมค้ำฝ่ ำยใดเป็ นนิติบุคคลให้ยนื่ เอกสำร
ตำมที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สำเนำใบทะเบียนพำณิ ชย์ สำเนำใบทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสำรส่ วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอรำคำ ตำมแบบ
ในข้อ ๑.๔(๑)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(๑) คุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่เสนอรำคำ
(๒) หนังสื อมอบอำนำจซึ่งปิ ดอำกรแสตมป์ ตำมกฎหมำยในกรณี ที่ผเู ้ สนอรำคำมอบ
อำนำจให้บุคคลอื่นลงนำมในใบเสนอรำคำแทน
(๓) บัญชีเอกสำรส่ วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอรำคำ ตำมแบบ
ในข้อ ๑.๔(๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเ้ สนอรำคำต้องยืน่ เสนอรำคำตำมแบบที่กำหนดไว้ในเอกสำรสอบรำคำนี้โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อควำมให้ถกู ต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่อของผูเ้ สนอรำคำให้ชดั เจน
จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อโดยไม่มีกำรขูดลบหรื อแก้ไข หำกมีกำรขูดลบ ตกเติม
แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลำยมือชื่อผูเ้ สนอรำคำพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) กำกับไว้ดว้ ยทุกแห่ง

-๓๔.๒ ผูเ้ สนอรำคำจะต้องเสนอรำคำเป็ นเงินบำท โดยระบุรำคำต่อหน่วยให้ชดั เจน และ
เสนอรำคำเพียงรำคำเดียว โดยเสนอรำคำรวมและหรื อรำคำต่อหน่วยและหรื อต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้
ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถกู ต้อง ทั้งนี้รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อด้วย ถ้ำตัวเลขและ
ตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้ นซึ่งรวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มและภำษีอำกรอื่น
ค่ำขนส่ ง ค่ำจดทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทัง่ ส่ งมอบพัสดุ ณ กองกำกับกำรตำรวจตระเวน
ชำยแดนที่ ๑๔ หมู่ ๙ ตำบลห้วยทรำย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ รำคำที่เสนอจะต้องเสนอ กำหนด
ยืนรำคำไม่นอ้ ยกว่ำ ๓๐ วัน นับแต่วนั เปิ ดซองใบเสนอรำคำ โดยภำยในกำหนดยืน่ รำคำผูเ้ สนอรำคำต้อง
รับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้ หำกไม่ระบุเจตนำมำในใบเสนอรำคำจะถือว่ำ
ยืนรำคำอยูไ่ ด้ไม่นอ้ ยกว่ำ ๓๐ วัน
๔.๓ ผูเ้ สนอรำคำจะต้องเสนอกำหนดเวลำส่ งมอบพัสดุภำยใน ๓๐ วัน นับถัดจำกวัน
ลงนำมในสัญญำซื้อขำย หำกไม่ระบุเจตนำมำในใบเสนอรำคำจะถือว่ำส่ งสิ่ งของได้ถูกต้องครบถ้วนภำยใน ๖๐
วัน
๔.๔ ก่อนยืน่ ซองสอบรำคำ ผูเ้ สนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำรำยละเอียดคุณลักษณะ
เฉพำะของทำงรำชกำรให้ถี่ถว้ น
และเข้ำใจเอกสำรสอบรำคำทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยืน่ ซองสอบรำคำตำม
เงื่อนไขในเอกสำรสอบรำคำ
๔.๕ ผูเ้ สนอรำคำจะต้องยืน่ ซองใบเสนอรำคำที่ปิดผนึกซองเรี ยบร้อย
จ่ำหน้ำซองถึง
ประธำนคณะกรรมกำรเปิ ดซองสอบรำคำ โดยระบุไว้ที่หน้ำซองว่ำ “ใบเสนอรำคำตำมเอกสำรสอบรำคำเลขที่
ซ. ๐๑ /๒๕๕๗” ยืน่ ต่อเจ้ำหน้ำที่งำนส่ งกำลังบำรุ ง กองกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ ระหว่ำงวันที่ ๒๘
เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ถึงวันที่ ๑๑ เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่ำงเวลำ
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลำ ๑๖.๐๐ น. ในวันและเวลำรำชกำร เมื่อพ้นกำหนดเวลำยืน่ ซองสอบรำคำแล้วจะไม่รับซอง
สอบรำคำโดยเด็ดขำด
คณะกรรมกำรเปิ ดซองสอบรำคำ จะดำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอรำคำแต่ละรำย
ว่ำเป็ นผูเ้ สนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอรำคำรำยอื่นตำมข้อ ๑.๓(๑) ณ วันประกำศสอบรำคำหรื อไม่
และประกำศรำยชื่อผูเ้ สนอรำคำที่มีสิทธิ ได้รับกำรคัดเลือกก่อนกำรเปิ ดซองเสนอรำคำ
หำกปรำกฏต่อ
คณะกรรมกำรเปิ ดซองสอบรำคำก่อนหรื อในขณะที่มีกำรเปิ ดซองใบเสนอรำคำว่ำ มีผเู ้ สนอรำคำกระทำกำรอัน
เป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรม ตำมข้อ ๑.๓(๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็ น
กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรม คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผูเ้ สนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำรเป็ นผู ้
เสนอรำคำและประกำศรำยชื่อผูเ้ สนอรำคำที่มีสิทธิ ได้รับกำรคัดเลือก และสำนักงำนตำรวจแห่งชำติจะพิจำรณำ
ลงโทษผูเ้ สนอรำคำดังกล่ำวเป็ นผูท้ ิ้งงำน เว้นแต่คณะกรรมกำรฯ จะวินิจฉัยได้วำ่ ผูเ้ สนอรำคำรำยนั้นเป็ นผูท้ ี่ให้
ควำมร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของทำงรำชกำรและมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีกำรกระทำดังกล่ำว
ผูเ้ สนอรำคำที่ถกู ตัดรำยชื่อออกจำกกำรเป็ นผูเ้ สนอรำคำ
เพรำะเป็ นเหตุผเู ้ สนอรำคำที่มีผล
ประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศสอบรำคำ หรื อเป็ นผูเ้ สนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็ นกำร

-๔ขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรมอำจอุทธรณ์คำสัง่ ดังกล่ำวต่อนำยกรัฐมนตรี ภำยใน ๓ วัน นับแต่วนั ที่
ได้รับแจ้งจำกคณะกรรมกำรเปิ ดซองสอบรำคำ
กำรวินิจฉัยอุทธรณ์ของนำยกรัฐมนตรี ให้ถือเป็ นที่สุด
คณะกรรมกำรเปิ ดซองสอบรำคำจะเปิ ดซองใบเสนอรำคำของผูเ้ สนอรำคำ ที่มิสิทธิ ได้รับกำรคัดเลือกดังกล่ำว
ข้ำงต้น ณ งำนส่ งกำลังบำรุ ง กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ ในวันที่ ๑๓ เดือน กุมภำพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลำ ๑๐.๐๐ น. เป็ นต้นไป
กำรยืน่ อุทธรณ์ตำมวรรค ๕ ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มีกำรขยำยระยะเวลำกำรเปิ ดซองใบเสนอรำคำ
เว้นแต่นำยกรัฐมนตรี พจิ ำรณำเห็นว่ำ กำรขยำยระยะเวลำดังกล่ำวจะเป็ นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิง่ และใน
กรณี ที่นำยกรัฐมนตรี พิจำรณำเห็นด้วยกับคำคัดค้ำนของผูอ้ ุทธรณ์ และเห็นว่ำกำรยกเลิกกำรเปิ ดซองใบเสนอรำคำ
ที่ได้ดำเนินกำรไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิง่ ให้นำยกรัฐมนตรี มีอำนำจยกเลิกมีอำนำจยกเลิก
กำรเปิ ดซองใบเสนอรำคำดังกล่ำวได้
๕. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ในกำรสอบรำคำครั้งนี้ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติจะพิจำรณำตัดสิ นด้วยรำคำต่อรำยกำร
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
๕.๒ หำกผูเ้ สนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถกู ต้องตำมข้อ ๒ หรื อยืน่ หลักฐำนกำรเสนอ
รำคำไม่ถกู ต้องหรื อไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรื อยืน่ ซองกำรสอบรำคำไม่ถกู ต้องตำมข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมกำร
เปิ ดซองสอบรำคำ จะไม่รับพิจำรณำรำคำของผูเ้ สนอรำคำรำยนั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลำดหรื อผิดหลงเพียง
เล็กน้อยหรื อผิดพลำดไปจำกเงื่อนไขของเอกสำรสอบรำคำในส่ วนที่มิใช้สำระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพำะในกรณี ที่
พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็ นประโยชน์ต่อสำนักงำนตำรวจแห่งชำติเท่ำนั้น
๕.๓ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติสงวนสิ ทธิไม่พิจำรณำรำคำของผูเ้ สนอรำคำ โดยไม่มีกำร
ผ่อนผันในกรณี ดงั นี้
๑) ไม่ปรำกฏชื่อผูเ้ สนอรำคำรำยนั้น ในบัญชีผรู ้ ับเอกสำรสอบรำคำหรื อในหลักฐำน
กำรรับเอกสำรสอบรำคำของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรื อลงลำยมือชื่อผูเ้ สนอรำคำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด หรื อทั้งหมด
ในใบเสนอรำคำ
๓) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนด เอกสำรสอบรำคำที่เป็ นสำระ
สำคัญ หรื อมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอรำคำรำยอื่น
๔) รำคำที่เสนอมีกำรขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเ้ สนอรำคำมิได้
ลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำ ( ถ้ำมี ) กำกับไว้
๕.๔ ในกำรตัดสิ นรำคำ หรื อในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำรเปิ ดซองสอบรำคำหรื อ
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติมีสิทธิ ให้ผเู ้ สนอรำคำชี้แจงข้อเท็จจริ งสภำพ ฐำนะ หรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ

-๕–
ผูเ้ สนอรำคำได้ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติมีสิทธิ ที่จะไม่รับรำคำ หรื อไม่ทำสัญญำหำกหลักฐำน
ดังกล่ำว ไม่มีควำมเหมำะสมหรื อไม่ถกู ต้อง
๕.๕ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติทรงไว้ซ่ ึงสิ ทธิ ที่จะไม่รับรำคำต่ำสุ ด หรื อรำคำหนึ่งรำคำใด
หรื อรำคำ ที่เสนอทั้งหมดก็ได้และอำจพิจำรณำเลือกซื้อในจำนวน หรื อขนำด หรื อเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำร
ใด หรื ออำจจะยกเลิกกำรสอบรำคำโดยไม่พิจำรณำจัดซื้อเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทำง
รำชกำรเป็ นสำคัญ รวมทั้งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติจะพิจำรณำยกเลิกกำรสอบรำคำและลงโทษผูเ้ สนอรำคำเป็ นผู ้
ทิ้งงำน ไม่วำ่ จะเป็ นผูเ้ สนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกหรื อไม่กต็ ำม หำกมีเหตุที่เชื่อได้วำ่ กำรเสนอรำคำกระทำกำร
โดยไม่สุจริ ตเช่น กำรเสนอรำคำอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดำหรื อนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็ นต้น
๕.๖ ในกรณี ที่ปรำกฏข้อเท็จจริ งภำยหลังจำกกำรเปิ ดซองสอบรำคำว่ำ ผูเ้ สนอรำคำที่มีสิทธิ
ได้รับกำรคัดเลือกตำมที่ได้ประกำศรำยชื่อไว้ตำมข้อ ๔.๕ เป็ นผูเ้ สนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอ
รำคำรำยอื่น ณ วันประกำศสอบรำคำ หรื อเป็ นผูเ้ สนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำง
เป็ นธรรม ตำมข้อ ๑.๓ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติมีอำนำจที่จะตัดรำยชื่อผูเ้ สนอรำคำที่มีสิทธิ ได้รับกำรคัดเลือก
ดังกล่ำว ออกจำกประกำศรำยชื่อ ตำมข้อ ๔.๕ และสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ จะพิจำรณำลงโทษผูเ้ สนอรำคำ
รำยนั้นเป็ นผูท้ ิ้งงำน
ในกรณี น้ ีหำกนำยกรัฐมนตรี พิจำรณำเห็นว่ำ กำรยกเลิกกำรเปิ ดซองใบเสนอรำคำที่ได้ดำเนิน
กำรไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิง่
นำยกรัฐมนตรี มีอำนำจยกเลิกกำรเปิ ดซองใบเสนอรำคำ
ดังกล่ำวได้
๖. การทาสั ญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผชู้ นะกำรสอบรำคำสำมำรถส่ งมอบสิ่ งของได้ครบถ้วน ภำยใน ๓๐ วันทำกำร
ของทำงรำชกำร นับแต่วนั ที่ทำข้อตกลงซื้อ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติจะพิจำรณำจัดทำข้อตกลงเป็ นหนังสื อแทน
กำรทำสัญญำตำมแบบสัญญำดังระบุใน ข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณี ที่ผชู ้ นะกำรสอบรำคำไม่สำมำรถส่ งมอบสิ่ งของได้ครบถ้วน ภำยใน ๓๐ วัน
ทำกำรของทำงรำชกำร หรื อสำนักงำนตำรวจแห่งชำติเห็นว่ำไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็ นหนังสื อ ตำมข้อ ๖.๑
ผูช้ นะกำรสอบรำคำจะต้องทำสัญญำซื้อขำยตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ๑.๓ กับสำนักงำนตำรวจแห่งชำติภำยใน
๗ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็ นจำนวนเท่ำกับร้อยละ ๕ ของรำคำ
สิ่ งของที่สอบรำคำได้ให้สำนักงำนตำรวจแห่งชำติยดึ ถือไว้ในขณะทำสัญญำ
โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนำคำรสัง่ จ่ำยให้แก่ “ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ” โดยเป็ นเช็คลง
วันที่ที่ทำสัญญำ หรื อก่อนหน้ำนั้นไม่เกิน ๓ วันทำกำรของทำงรำชกำร
(๓) หนังสื อค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสื อค้ ำประกัน
ดังใน ข้อ ๑.๔

-๖(๔) หนังสื อค้ ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย บริ ษทั
เงินทุนหรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิ ชย์ และประกอบธุรกิจ
ค้ ำประกัน ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่ งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ทรำบแล้วโดย
อนุโลมให้ใช้ตำมแบบหนังสื อค้ ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔
(๕) พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ผชู ้ นะกำรสอบรำคำ
(ผูข้ ำย) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำซื้อขำยแล้ว
๗. อัตราค่ าปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำซื้อขำย ให้คิดในอัตรำร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน
๘. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะกำรสอบรำคำซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทำสัญญำซื้อขำยตำมแบบดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ แล้แต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุ ดบกพร่ องของสิ่ งของที่จะซื้อขำยที่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำไม่
น้อยกว่ำ ๖ เดือน นับถัดจำกวันที่ผซู ้ ้ือรับมอบ โดยผูข้ ำยต้องรี บจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดงั เดิม
ภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมชำรุ ดบกพร่ อง
๙. ข้อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
๙.๑ เมื่อสำนักงำนตำรวจแห่งชำติได้คดั เลือกผูเ้ สนอรำคำรำยใดให้เป็ นผูซ้ ้ือขำยและได้ตก
ลงซื้อของตำมสอบรำคำซื้อแล้ว ถ้ำผูข้ ำยจะต้องสัง่ หรื อนำสิ่ งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศและของนั้นต้อง
นำเข้ำมำโดยทำงเรื อในเส้นทำงที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริ กำรรับขนได้ตำมที่รัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวง
คมนำคมประกำศกำหนด ผูเ้ สนอรำคำซึ่งเป็ นผูข้ ำยจะต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่ งเสริ มกำรพำณิ ชยนำวี
ดังนี้
(๑) แจ้งกำรสัง่ หรื อนำสิ่ งของที่ซ้ือขำยดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อสำนักงำน
คณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรพำนิชยนำวี ภำยใน ๗ วัน นับตั้งแต่วนั ที่ผขู ้ ำยสัง่ หรื อซื้อสิ่ งของจำกต่ำงประเทศ
เว้นแต่เป็ นของที่ รัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวงคมนำคม ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(๒) จัดกำรให้สิ่งของที่สงั่ ซื้อขำยดังกล่ำวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่น
เดียวกับเรื อไทยจำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำก สำนักงำนคณะกรรมกำรส่ งเสริ ม
กำรพำณิ ชยนำวี ให้บรรทุกสิ่ งของนั้นโดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุก
ของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่น
(๓) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตำม (๑) หรื อ (๒) ผูข้ ำยจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรส่ งเสริ มกำรพำณิ ชยนำวี

-๗๙.๒ ผูเ้ สนอรำคำซึ่งสำนักงำนตำรวจแห่งชำติได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทำสัญญำ
หรื อ
ข้อตกลง ภำยในเวลำที่ทำงรำชกำรกำหนดดังระบุไว้ใน ข้อ ๖
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติอำจพิจำรณำ
เรี ยกร้องให้ชดใช้ควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้น รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็ นผูท้ ิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
๙.๓ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติสงวนสิ ทธิ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรื อข้อกำหนดใน
แบบสัญญำให้เป็ นไปตำมควำมเห็นชอบของสำนักงำนอัยกำรสูงสุ ด (ถ้ำมี)
กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ ( ค่ ายพระมงกุฎเกล้ า )
กองบังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค ๑
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน สานักงานตารวจแห่ งชาติ

บทนิยาม
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลที่เข้า
เสนอราคาขาย เพื่อรับจ้างในการประกวดราคาจ้างของสานักงานตารวจแห่งชาติ เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดย
ทางตรงหรื อทางอ้อม ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลอื่นที่เข้ามาเสนอราคา เพื่อรับจ้างในการ
ประกวดราคาจ้างของสานักงานตารวจแห่งชาติในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยทางตรง หรื อทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลดังกล่าว มีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบริ หาร โดยผูจ้ ดั การ หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจในการดาเนินงาน ในกิจการของบุคคลธรรมดา หรื อของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอานาจ
หรื อสามารถใช้อานาจในการบริ หารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรื อของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรื อ
หลายราย ที่เสนอราคาให้แก่สานักงานตารวจแห่งชาติในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงทุน โดยผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนในห้างหุน้ ส่ วนสามัญ หรื อผูเ้ ป็ น
หุน้ ส่ วน ไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่ วนจากัด หรื อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในบริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชน
จากัด เป็ นหุน้ ส่ วนในห้างหุน้ ส่ วนสามัญ หรื อห้างหุน้ ส่ วนจากัด หรื อ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในบริ ษทั จากัด
หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด อีกรายหนึ่ง หรื อหลายรายที่เสนอราคาให้แก่สานักงานตารวจแห่งชาติ ในการ
ประกวดราคาจ้างครั้งนี้
คาว่า “ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่” ให้หมายความว่า ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ เกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้า
ในกิจการนั้น หรื อในอัตราอื่นตามที่ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ เห็นสมควรประกาศกาหนดสาหรับ
กิจการบางประเภท หรื อบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะไขว้กนั ระหว่าง (1) และ (2) โดยผูจ้ ดั การ หุน้ ส่ วน
ผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจในการดาเนินงาน ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อของ
นิติบุคคลรายหนึ่ง เป็ นหุน้ ส่ วนในห้างหุน้ ส่ วนสามัญ หรื อห้างหุน้ ส่ วนจากัด หรื อเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ใน
บริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรื อหลายราย ที่เข้าเสนอราคาให้แก่สานักงานตารวจ
แห่งชาติในการประกวดการจ้างครั้งนี้ หรื อในนัยกลับกัน
การดารงตาแหน่ง การเป็ นหุน้ ส่ วน หรื อเข้าถือหุน้ ดังกล่าวข้างต้น ของคู่สมรส หรื อ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรื อ (3) ให้ถือว่าเป็ นการดารงตาแหน่ง การเป็ นหุน้ ส่ วนหรื อ
การถือหุน้ ของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็ นผูจ้ ดั การ หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริ หาร ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วน หรื อผูถ้ ือหุน้ โดยที่ตนเองเป็ นผูใ้ ช้อานาจในการบริ หารที่แท้จริ ง หรื อเป็ นหุน้ ส่ วน
หรื อผูถ้ ือหุ น้ ที่แท้จริ งของห้างหุน้ ส่ วนหรื อบริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด แล้วแต่กรณี และห้าง
หุน้ ส่ วน หรื อบริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่สานักงานตารวจแห่งชาติ

- 2 ในการประกวดราคาจ้างคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผูเ้ สนอราคา หรื อผูเ้ สนองานนั้น มีความสัมพันธ์กนั ตาม (1)
(2) หรื อ (3) แล้วแต่กรณี
“ การขัดขวางการแข่ งขันราคาอย่ างเป็ นธรรม ” หมายความว่า การที่ผเู ้ สนอราคา
รายหนึ่งหรื อหลายรายกระทาการอย่างใด ๆ อันเป็ นการขัดขวางหรื อเป็ นอุปสรรค หรื อไม่เปิ ดโอกาสให้มี
การแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการเสนอราคาต่อสานักงานตารวจแห่งชาติ ไม่วา่ จะกระทาโดยการ
สมยอมกัน หรื อโดยการให้ขอให้ หรื อรับว่าจะให้ เรี ยก รับ หรื อยอมจะรับเงิน หรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์
อื่นใด หรื อใช้กาลังประทุษร้ายหรื อข่มขู่ ว่าจะใช้กาลังประทุษร้าย หรื อแสดงเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อกระทา
การใดโดยทุจริ ต ทั้งนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผูเ้ สนอราคาด้วยกัน หรื อเพื่อให้
ประโยชน์แก่ผเู ้ สนอราคารายหนึ่งรายใด เป็ นผูม้ ีสิทธิ ทาสัญญากับสานักงานตารวจแห่งชาติ หรื อเพื่อ
หลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม หรื อเพื่อให้เกิดความได้เปรี ยบสานักงานตารวจแห่งชาติ โดยมิใช่
เป็ นไปในทางประกอบธุรกิจโดยปกติ

บัญชีเอกสารส่ วนที่ 1
1. ในส่ วนผูเ้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุน้ สวนสามัญหรื อห้างหุน้ ส่ วนจากัด
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน.................แผ่น
บัญชีรายชื่อหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ จานวน................แผ่น
ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน................แผ่น
(ข) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั จากัดมหาชนจากัด
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน..........แผ่น
สาเนาหนังสื อบริ คณห์สนธิ จานวน...........แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ จานวน...........แผ่น
บัญชีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ จานวน ............แผ่น
ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน............แผ่น
2. ในกรณี ผเู ้ สนอราคาไม่เป็ นนิติบุคคล
(ค) บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั จานวน.............แผ่น
(ง) คณะบุคคล
สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุน้ ส่ วน จานวน...........แผ่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วน จานวน..............แผ่น
3. ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า
สาเนาสัญญาของการเข้าร่ วมค้า จานวน..................แผ่น
(จ) ในกรณี ผรู ้ ่ วมค้าเป็ นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน.............แผ่น
- บุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย
สาเนาหนังสื อเดินทาง จานวน.............แผ่น
(ฉ) ในกรณี ผรู ้ ่ วมค้าเป็ นนิติบุคคล
- ห้างหุน้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุน้ ส่ วนจากัด
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน...........แผ่น
บัญชีรายชื่อหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ จานวน.............แผ่น
ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน.................แผ่น

- บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน...........แผ่น

สาเนาหนังสื อบริ คณห์สนธิ จานวน.............แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ จานวน............แผ่น
บัญชีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ จานวน..............แผ่น
ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน................แผ่น
4. อื่น ๆ (ถ้ามี)
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ขา้ พเจ้ายืน่ พร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคา
ซื้อถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ

ผูเ้ สนอราคา
(

)

บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2
1. หนังสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผเู ้ สนอราคามอบอานาจให้บุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จานวน.......................แผ่น
2. หลักประกันซอง จานวน..................แผ่น
3. สาเนาหนังสื อรับรองผลงานก่อสร้าง (ถ้ามี) จานวน.............แผ่น
4. บัญชีรายการก่อสร้าง (หรื อใบแจ้งปริ มาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ค่าแรงงาน
ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกาไรไว้ดว้ ย จานวน....................แผ่น
5. อื่น ๆ (ถ้ามี)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ขา้ พเจ้ายืน่ พร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื้อ
ถูกต้อง และเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผูเ้ สนอราคา
)

แบบใบเสนอราคา
เรี ยน

*...................................................................................
1. ข้าพเจ้า **...............................................................................อยูเ่ ลขที่............................................................

ถนน...............................................ตาบล/แขวง......................................................อาเภอ/เขต................................................
จังหวัด..................................................โทรศัพท์.............................................โดย.................................................................
ผูล้ งนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่......................................................และเอกสาร
เพิ่มเติมเลขที่...............................................................(ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้ง
รับรองว่า ข้าพเจ้าเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนด และไม่เป็ นผูท้ ิ้งงานของทางราชการ
2.

ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุรวมทั้งบริ การ ซึ่งกาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตามราคาและกาหนดเวลา

ส่ งมอบ ดังต่อไปนี้
ที่

รายการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เครื่ องแบบนักเรี ยนชายระดับชั้นอนุบาล
เครื่ องแบบนักเรี ยนหญิงระดับชั้นอนุบาล
เครื่ องแบบนักเรี ยนชายระดับชั้นประถม
เครื่ องแบบนักเรี ยนหญิงระดับชั้นประถม
เครื่ องแบบลูกเสื อสามัญ
เครื่ องแบบเนตรนารี สามัญ

ราคาต่อ
ภาษี
หน่วย มูลค่าเพิ่ม
(ถ้ามี)

จานวน
442
414
1,106
1,033
193
157

รวม
เป็ นเงิน

กาหนด
ส่ งมอบ

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

ราคารวมทั้งสิ้ น
ราคาที่เสนอนี้เป็ นราคา..................................................................................ภาษีอากรขาเข้า

(...............................................................................................................) ซึ่งเป็ นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษี
อากรอื่น
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ดว้ ยแล้ว
*

หัวหน้าส่ วนราชกรที่ออกประกาศ

* * ชื่อผูเ้ สนอราคา

-23. คาเสนอนี้จะยืนอยูเ่ ป็ นระยะเวลา.........................วัน (......................................) นับแต่วนั เปิ ดซองสอบราคา
และสานักงานตารวจแห่งชาติอาจรับคาเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว หรื อระยะเวลาที่
ได้ยดื ออกไปตามเหตุผลอันสมควรตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติร้องขอ
4. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็ นผูช้ นะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
4.1 ทาสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารสอบราคากับสานักงานตารวจแห่งชาติ ภายใน
...................วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งให้ไปทาสัญญา
4.2 มอบหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 7 ของเอกสารสอบราคา

ให้แก่

สานักงานตารวจแห่งชาติก่อนหรื อในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็ นจานวนร้อยละ..........................................ของราคาตาม
สัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบตั ิให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสี ยหายที่อาจมีแก่สานักงานตารวจ
แห่งชาติ และสานักงานตารวจแห่งชาติมีสิทธิจะให้ผเู ้ สนอราคารายอื่นเป็ นผูส้ อบราคาได้ หรื อสานักงานตารวจแห่งชาติ
อาจเรี ยกสอบราคาใหม่กไ็ ด้
5. ข้าพเจ้ายอมรับว่าสานักงานตารวจแห่งชาติไม่มีความผูกพันที่จะรับคาเสนอนี้

หรื อใบเสนอราคาใด ๆ

รวมทั้งไม่ตอ้ งรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขา้ พเจ้าได้เข้าเสนอราคา
6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (Sample) แคตตาล็อก แบบรู ปรายการละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่สานักงานตารวจแห่งชาติ พร้อมใบเสนอราคา

ข้าพเจ้า

ยินยอมมอบให้สานักงานตารวจแห่งชาติ ไว้เป็ นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ
7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ

ที่ได้ยนื่ พร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว

และเข้าใจดีวา่ สานักงานตารวจแห่งชาติไม่ตอ้ งรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรื อตกหล่น
8. ใบเสนอราคานี้ได้ยนื่ เสนอโดยบริ สุทธิ์ ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรื อการสมรู ้ร่วมคิดกัน

โดยไม่

ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรื อหลายบุคคล หรื อกับห้างหุน้ ส่ วนบริ ษทั ใด ๆ ที่ได้ยนื่ เสนอราคาใน
คราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่...................เดือน........................................พ.ศ................................
(ลงชื่อ).........................................................................
(...........................................................)
ตาแหน่ง..............................................................
ประทับตรา (ถ้ามี)

