
 

 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที ่  ๑/๒๕๖๕ 
การซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซ ี

ตามประกาศ ส่านักงานต่ารวจแห่งชาต ิ
ลงวันท่ี  ๒๘  ตุลาคม ๒๕๖๕ 

 
                  ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ "กองบงัคับกำรสืบสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙"        
มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอเิล็กทรอนิกส์ ตำมรำยกำร ดังนี้ 

 
 ซื้อรถยนต์บรรทกุ (ดีเซล) ขนำด ๑ ตัน 
ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ ๒,๔๐๐ ซีซี 

จ ำนวน ๑   รำยกำร 

 

 
พัสดุทีจ่ะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน ไม่เป็นของเก่ำเกบ็ อยู่ในสภำพทีจ่ะใช้งำนได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพำะตรงตำมทีก่ ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนกิส์ฉบบันี้ โดยมี
ข้อแนะน ำและข้อก ำหนด ดังต่อไปนี ้
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอรำคำที่ก ำหนดไว้ในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญำมำตรฐำนหน่วยงำน 
                          ๑.๔     แบบหนงัสอืค้ ำประกัน 
                                    (๑)   หลกัประกันสัญญำ 
                          ๑.๕     บทนิยำม 
                                    (๑)   ผู้มผีลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสำรที่ก ำหนดไว้ในระบบจัดซือ้จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ 
   
                ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑    มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
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                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยูร่ะหว่ำงถกูระงบักำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกบัหน่วยงำนของรัฐไว้
ช่ัวครำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไมผ่่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลงัก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรำยช่ือผู้ทิ้งงำนและได้แจง้เวียนช่ือใหเ้ป็นผู้ทิ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบญัชีกลำง ซึง่รวมถึงนิตบิุคคลทีผู่้ทิง้งำนเป็นหุ้นส่วนผูจ้ัดกำร 
กรรมกำรผูจ้ัดกำร ผูบ้รหิำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกจิกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมม่ีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซือ้จัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพสัดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
                          ๒.๗    เป็นนิตบิุคคลผู้มีอำชีพขำยพสัดุที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกนักับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำย่ืนข้อเสนอให้แก่ กองบังคับ
กำรสบืสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙ ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนกิส์ หรือไม่เป็นผูก้ระท ำกำรอันเป็นกำร
ขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเลก็ทรอนกิส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งใหส้ละเอกสทิธ์ิและควำมคุ้มกันเช่นว่ำน้ัน 
                          ๒.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรปูแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                                  กรณีที่ข้อตกลงฯ ก ำหนดใหผู้้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึง่เป็นผูเ้ข้ำร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯ
จะต้องมีกำรก ำหนดสัดส่วนหน้ำที่ และควำมรบัผิดชอบในปริมำณงำน สิง่ของ หรือมลูค่ำตำมสญัญำของผูเ้ข้ำร่วมค้ำ
หลักมำกกว่ำผูเ้ข้ำร่วมค้ำรำยอื่นทุกรำย 
                                  กรณีที่ข้อตกลงฯ ก ำหนดให้ผูเ้ข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึง่เป็นผูเ้ข้ำร่วมค้ำหลักกจิกำรร่วมค้ำ
นั้นต้องใช้ผลงำนของผู้เข้ำร่วมค้ำหลกัรำยเดียวเป็นผลงำนของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ 
                                  ส ำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก ำหนดให้ผูเ้ข้ำร่วมค้ำรำยใดเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลกั ผู้เข้ำร่วมค้ำ
ทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรเชิญชวน 
                          ๒.๑๑  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอเิล็กทรอนกิส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลำง 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรหลกัฐำนย่ืนมำพรอ้มกบักำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเปน็นิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้ำงหุ้นส่วนสำมญัหรอืห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรำยช่ือหุ้นส่วนผูจ้ัดกำร ผูม้ีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
                                           (ข)   บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนงัสอืบริคณห์สนธิ บญัชีรำยช่ือกรรมกำรผูจ้ัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบญัชีผู้ถือหุ้น     
รำยใหญ่ (ถ้ำม)ี พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
 
 



-๓- 
 
 

(๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน
ของผู้นั้น ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำม)ี ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือ

ส ำเนำหนงัสือเดินทำงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชำติไทย พร้อมทัง้รบัรองส ำเนำถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเปน็ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผูร้่วมค้ำ ให้ยื่นส ำเนำ
สญัญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผูร้่วมค้ำ แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสำรเพิ่มเติมอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   ส ำเนำใบทะเบยีนพำณิชย์ 
                                           (๔.๒)   ส ำเนำใบทะเบยีนภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
                                   (๕)    บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพรอ้มกบักำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์จะสร้ำงบญัชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ 
(๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบญัชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ดังกล่ำวในรปูแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณีทีผู่้ยื่นข้อเสนอมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นกระท ำกำรแทนให้แนบหนงัสือมอบ
อ ำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รบัมอบอ ำนำจ ทั้งนี้หำก
ผู้รบัมอบอ ำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ทีบ่รรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น 
                                   (๒)    แคตตำล็อกและ/หรือแบบรปูรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ตำมข้อ ๔.๔ 
                                   (๓)    รำยกำรพิจำรณำที่ ๑ ซื้อรถยนต์บรรทกุ (ดีเซล) ขนำด ๑ ตัน ปริมำตรกระบอก
สูบไม่ต่ ำกว่ำ ๒,๔๐๐ ซีซี 
                                           (๓.๑)    ส ำเนำใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(SMEs) (ถ้ำมี) 
                                           (๓.๒)    ส ำเนำหนังสือรับรองสินค้ำ Made In Thailand ของสภำอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทย (ถ้ำมี) 
   
                                   (๔)    บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพรอ้มกบักำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์จะสร้ำงบญัชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ 
(๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบญัชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ดังกล่ำวในรปูแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
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                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตำมที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐำนแสดงตัวตนและท ำกำรยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำท และเสนอรำคำได้เพียงครั้งเดียวและรำคำ
เดียวโดยเสนอรำคำรวม และหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส ำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอื่น ค่ำขนส่ง ค่ำจดทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ      
ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ กองบังคับกำรสืบสวนสอบสวน ต ำรวจภูธรภำค ๙ 
                                   รำคำที่เสนอจะต้องเสนอก ำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ  ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอรำคำโดย
ภำยในก ำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก ำหนดเวลำส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๒๕ วัน นับถัดจำกวันลงนำม
ในสัญญำซื้อขำย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำก กองบังคับกำรสืบสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙ ให้ส่งมอบพัสดุ 
                          ๔.๔     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตำล็อก และหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของ  บัญชี
รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ ๑ ส ำนักงบประมำณ ธันวำคม ๒๕๖๔ ไปพร้อมกำรเสนอรำคำทำง
ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ หลักฐำนดังกล่ำวนี้ กองบังคับกำรสืบสวน
สอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙จะยึดไว้เป็นเอกสำรของทำงรำชกำร 
                                   ส ำหรับแคตตำล็อกที่แนบให้พิจำรณำ หำกเป็นส ำเนำรูปถ่ำยจะต้องรับรองส ำเนำถูกต้อง 
โดยผู้มีอ ำนำจท ำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หำกคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ มีควำม
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตำล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน ำต้นฉบับมำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภำยใน ๒ วัน 
                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอยำ่งของพสัดุที่เสนอ จ ำนวน ๑ และ/หรือรำยละเอียด
ประกอบกำรอธิบำยเอกสำรตำมที ่กองบังคับกำรสืบสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙ ก ำหนด โดยลงลำยมือผู้ยื่น
ข้อเสนอพร้อมประทบัตรำ (ถ้ำมี) ก ำกบัในเอกสำรด้วย พร้อมสรปุจ ำนวนเอกสำรทีจ่ัดส่งหรือน ำมำแสดง ตำมบัญชี
เอกสำรส่วนที่ ๒ ตำมแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพื่อใช้ในกำรตรวจทดลองหรือประกอบกำรพิจำรณำ ในวันที่ ๙ พฤศจิกำยน 
๒๕๖๕  ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ กองบังคับกำรสืบสวนสอบสวน ต ำรวจภูธรภำค ๙ 
                ทั้งนี ้กองบงัคับกำรสบืสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙จะไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดข้ึน  
แก่ตัวอย่ำงดังกล่ำว ตัวอย่ำงที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว กองบังคับกำรสืบสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙จะคืนให้แก่ผู้ยื่น
ข้อเสนอ 
                          ๔.๖     ก่อนเสนอรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่ำงสญัญำ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ 
ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนทีจ่ะตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงือ่นไขใน
เอกสำรประกวดรำคำซื้ออเิล็กทรอนิกส์ 
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                          ๔.๗     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕  ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลำในกำรเสนอรำคำให้
ถือตำมเวลำของระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอและกำร
เสนอรำคำใดๆ โดยเด็ดขำด 
                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท ำเอกสำรส ำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบควำมครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสำร PDF File ก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรำคำ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นกำร
เสนอรำคำให้แก่ กองบังคับกำรสืบสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙ ผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๙     คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะด ำเนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น ตำมข้อ ๑.๕ 
(๑) หรือไม่ หำกปรำกฏว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น คณะ
กรรมกำรฯ จะตัดรำยช่ือผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ ก่อนหรือในขณะ 
ที่มีกำรพิจำรณำข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดกระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมกำรฯ เช่ือว่ำมีกำรกระท ำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม คณะกรรมกำรฯ จะตัด
รำยช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรำยน้ันออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกองบังคับกำรสืบสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙ จะ
พิจำรณำลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่ กองบังคับกำรสืบสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙ จะพิจำรณำ
เห็นว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระท ำดังกล่ำวและได้ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ
ของ กองบังคับกำรสืบสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙ 
                          ๔.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีอื่นๆ (ถ้ำมี) รวม
ค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ      
ที่ก ำหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  กองบังคับกำร
สืบสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙จะพิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ รำคำ 
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                          ๕.๒     กำรพจิำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลกัเกณฑร์ำคำในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ กองบงัคับกำรสบืสวน
สอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙ จะพิจำรณำจำก รำคำรวม 
                          ๕.๓     หำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถกูต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบัพิจำรณำข้อเสนอของผูย้ื่นข้อเสนอรำยนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเสนอ
เอกสำรทำงเทคนิคหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุทีจ่ะขำยไม่ครบถ้วน หรือเสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไป
จำกเงื่อนไขที่กองบังคับกำรสบืสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙ก ำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำ
อิเลก็ทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สำระส ำคัญและควำมแตกต่ำงนัน้ไม่มีผลท ำใหเ้กิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบตอ่ผู้ยื่นข้อเสนอ
รำยอื่น หรอืเป็นกำรผิดพลำดเล็กน้อย คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น 
                          ๕.๔     กองบงัคับกำรสบืสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙สงวนสิทธ์ิไม่พจิำรณำข้อเสนอของ      
ผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มกีำรผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ไม่ปรำกฏช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นในบัญชีรำยช่ือผูร้ับเอกสำรประกวดรำคำ
อิเลก็ทรอนิกส์ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอเิล็กทรอนิกส์ หรอืบัญชีรำยช่ือผู้ซื้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนกิส์
ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกองบงัคับกำรสบืสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙ 
                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผู้ยื่นข้อเสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วย
อิเลก็ทรอนิกส ์
                                   (๓)    เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขทีก่ ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเลก็ทรอนิกส์ที่เป็นสำระส ำคัญ หรือมผีลท ำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น 
                          ๕.๕     ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอเิล็กทรอนกิสห์รอืในกำรท ำสัญญำ คณะกรรมกำรพจิำรณำ
ผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือกองบงัคับกำรสบืสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙มีสิทธิใหผู้้ยื่นข้อเสนอช้ีแจง
ข้อเท็จจรงิเพิ่มเตมิได้ กองบังคับกำรสืบสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙ มีสิทธิที่จะไม่รบัข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ท ำ
สัญญำ หำกข้อเท็จจรงิดังกล่ำวไม่เหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๕.๖     กองบังคับกำรสืบสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙ทรงไว้ซึ่งสทิธิที่จะไมร่ับรำคำต่ ำสุด หรอื
รำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอำจพจิำรณำเลือกซื้อในจ ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำร
หนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พจิำรณำจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพจิำรณำ 
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของ กองบังคับกำรสืบสวนสอบสวนต ำรวจภูธร
ภำค ๙เป็นเด็ดขำด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำย หรอืค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้งกองบังคับกำรสืบสวนสอบสวน
ต ำรวจภูธรภำค ๙ จะพจิำรณำยกเลกิกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผูท้ิ้งงำน ไม่ว่ำจะ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบักำรคัดเลอืกหรือไมก่็ตำม หำกมเีหตุที่เช่ือถือได้ว่ำกำรยื่นข้อเสนอกระท ำกำรโดยไมสุ่จริต เช่น 
กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเทจ็ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น 
                               ในกรณีทีผู่้ยื่นข้อเสนอรำยที่เสนอรำคำต่ ำสุด เสนอรำคำต่ ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจด ำเนินงำน
ตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือกองบงัคับ
กำรสบืสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐำนที่ท ำให้เช่ือได้ว่ำ ผู้ยื่นข้อเสนอ
สำมำรถด ำเนินกำรตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนกิสใ์ห้เสรจ็สมบรูณ์ หำกค ำช้ีแจงไม่เป็นทีร่ับฟงัได้ กองบังคับ
กำรสบืสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙ มีสิทธิทีจ่ะไม่รบัข้อเสนอหรือไมร่ับรำคำของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น 
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ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวไม่มสีิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรอืค่ำเสียหำยใดๆ จำกกองบงัคับกำรสบืสวนสอบสวน
ต ำรวจภูธรภำค ๙ 
                          ๕.๗     ก่อนลงนำมในสญัญำกองบงัคับกำรสืบสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙อำจประกำศ
ยกเลกิกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนกิส์ หำกปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำที่เข้ำลกัษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรประกวดรำคำ
หรือที่ได้รับกำรคัดเลือกมีผลประโยชนร์่วมกัน หรอืมสี่วนได้เสียกบัผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำง
เป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทจุริตอื่นใดใน
กำรเสนอรำคำ 
                          ๕.๘     หำกผู้ยื่นข้อเสนอซึง่เป็นผูป้ระกอบกำร SMEs เสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้ยื่น
ข้อเสนอรำยอื่นที่ไมเ่กินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซือ้จัดจ้ำงจำกผู้ประกอบกำร SMEs ดังกล่ำว โดยจัด
เรียงล ำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบกำร SMEs ซึ่งเสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นไม่เกิน
ร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมำท ำสญัญำไมเ่กิน ๓ รำย 
                                    ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกจิกำรร่วมค้ำที่จะได้สทิธิตำมวรรคหนึ่ง ผูเ้ข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้อง
เป็นผู้ประกอบกำร SMEs 
                          ๕.๙     หำกผู้ยื่นข้อเสนอซึง่มิใช่ผู้ประกอบกำร SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดำที่ถือสญัชำติไทย
หรือนิติบุคคลทีจ่ัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำยไทยเสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึง่เป็นบุคคลธรรมดำที่มิได้ถือ
สัญชำติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อหรือจัด
จ้ำงจำกผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำที่ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคลทีจ่ัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำยไทยดังกล่ำว 
                                    ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกจิกำรร่วมค้ำที่จะได้สทิธิตำมวรรคหนึ่ง ผูเ้ข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้อง
เป็นผู้ประกอบกำรที่เป็นบุคคลธรรมดำที่ถือสญัชำติไทยหรอืนิติบุคคลทีจ่ัดต้ังข้ึนตำมกฎหมำยไทย 
                 ๖.     การท่าสัญญาซื้อขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนกิส์ สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภำยใน ๕ วันท ำกำร นับแต่วันที่ท ำข้อตกลงซื้อกองบังคับกำรสบืสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙จะพจิำรณำจัดท ำ
ข้อตกลงเป็นหนังสือแทนกำรท ำสัญญำตำมแบบสญัญำดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                          ๖.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนกิส์ไมส่ำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภำยใน ๕ วันท ำกำร หรือกองบังคับกำรสืบสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙เห็นว่ำไม่สมควรจัดท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ตำมข้อ ๖.๑ ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท ำสัญญำซื้อขำยตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ ๑.๓ หรอืท ำ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ กับกองบังคับกำรสืบสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙ภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจง้ และ
จะต้องวำงหลกัประกันสัญญำเปน็จ ำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ ๕ ของรำคำค่ำสิ่งของที่ประกวดรำคำอเิลก็ทรอนิกส์ให้กอง
บังคับกำรสืบสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙ยึดถือไว้ในขณะท ำสัญญำ โดยใช้หลกัประกันอย่ำงหนึง่อย่ำงใดดังต่อไปนี้ 
                          (๑)     เงินสด 
                          (๒)     เช็คหรอืดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำย ซึ่งเป็นเช็คหรือดรำฟทล์งวันที่ที่ใช้เช็คหรือดรำฟท์
นั้นช ำระต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันท ำสัญญำ หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันท ำกำร 
                          (๓)     หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมตัวอย่ำงที่คณะกรรมกำรนโยบำย
ก ำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือค้ ำประกันอิเลก็ทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 
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                          (๔)     หนังสือค้ ำประกันของบริษัทเงนิทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ไดร้ับอนญุำตให้
ประกอบกจิกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ตำม
รำยช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนใหท้รำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนงัสือค้ ำประกันของ
ธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบำลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
อิเลก็ทรอนิกส์ (ผู้ขำย) พ้นจำกข้อผกูพันตำมสัญญำซื้อขำยแล้ว 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตำมอัตรำส่วนของพัสดทุี่ซื้อซึ่งกองบงัคับกำรสบืสวน
สอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙ ได้รับมอบไว้แล้ว 

                 ๗.    ค่าจ้างและการจา่ยเงิน 
                          กองบังคับกำรสบืสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙ จะจ่ำยค่ำสิง่ของซึง่ได้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ตลอดจนภำษีอำกรอื่นๆ 
และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงแล้วให้แกผู่้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลอืกให้เป็นผู้ขำย เมื่อผู้ขำยได้สง่มอบสิง่ของได้ครบถ้วนตำมสญัญำซื้อขำยหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และกองบังคับกำรสืบสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙ ได้ตรวจรบัมอบสิง่ของไว้เรียบร้อยแล้ว 
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่ำปรับตำมแบบสัญญำซื้อขำยแนบทำ้ยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรอืข้อตกลงซือ้ขำยเป็นหนงัสอื ให้
คิดในอัตรำร้อยละ ๐.๑๐ ของรำคำค่ำสิง่ของที่ยังไม่ได้รบัมอบต่อวัน 
                 ๙.    การรับประกันความช่ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเลก็ทรอนิกส์ ซึ่งได้ท ำสัญญำซื้อขำยตำมแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท ำข้อตกลงซื้อเป็น
หนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรบัประกันควำมช ำรุดบกพร่องของสิ่งของทีซ่ื้อขำยที่เกิดข้ึนภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๓ ป ี     นับถัดจำก
วันที่ กองบังคับกำรสืบสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิม
ภำยใน ๑๐ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจง้ควำมช ำรุดบกพร่อง 
   
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่ำพัสดสุ ำหรับกำรซื้อครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณเงินงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
                                    กำรลงนำมในสญัญำจะกระท ำได้ ต่อเมื่อกองบังคับกำรสืบสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙ได้รับอนุมัตเิงิน
ค่ำพัสดุจำกเงินงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเท่ำนัน้ 
                          ๑๐.๒   เมื่อกองบงัคับกำรสบืสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เปน็ผู้ขำย และได้ตก
ลงซือ้สิง่ของตำมกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้ขำยจะต้องสั่งหรอืน ำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศและของนั้นต้อง
น ำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงทีม่ีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรบัขนได้ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศก ำหนด 
ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่เป็นผู้ขำยจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสง่เสรมิกำรพำณิชยนำวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งกำรสัง่หรือน ำสิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรมเจ้ำท่ำ ภำยใน ๗ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ผู้ขำยสั่ง หรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของทีร่ัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรือ
อื่นได ้
 
 



-๙- 
 
 
                                  (๒)    จัดกำรใหส้ิ่งของที่ซือ้ขำยดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรอืที่มสีิทธิเช่นเดียวกบัเรอืไทย จำก
ต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบัอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ใหบ้รรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรอืไทย ซึ่งจะต้องได้รับ
อนุญำตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นใหบ้รรทกุโดยเรืออื่น 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไมป่ฏิบัติตำม (๑) หรอื (๒) ผู้ขำยจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสง่เสริมกำรพำณิชย
นำวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่กองบังคับกำรสบืสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท ำสัญญำหรอื
ข้อตกลงซื้อเป็นหนงัสอืภำยในเวลำที่ก ำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กองบังคับกำรสืบสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙จะริบหลักประกันกำร
ยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนงัสือค้ ำประกันกำรยืน่ข้อเสนอทันที และอำจพจิำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) 
รวมทั้งจะพจิำรณำใหเ้ป็นผู้ทิง้งำน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบรหิำรพสัดุภำครัฐ 
                          ๑๐.๔   กองบงัคับกำรสบืสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙สงวนสิทธ์ิทีจ่ะแก้ไขเพิม่เติมเงื่อนไข หรอืข้อก ำหนดใน
แบบสญัญำหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตำมควำมเห็นของส ำนักงำนอัยกำรสงูสุด (ถ้ำมี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนกิส์นี้ มีควำมขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอ
จะต้องปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของกองบังคับกำรสืบสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙ ค ำวินิจฉัยดังกล่ำวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่
มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพิ่มเตมิ 
                          ๑๐.๖   กองบงัคับกำรสบืสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙อำจประกำศยกเลิกกำรจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้
ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ จำกกองบังคับกำรสบืสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙ไม่ได้ 
                                   (๑)    กองบังคับกำรสืบสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙ไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินทีจ่ะใช้ในกำรจัดซือ้หรือที่
ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะท ำกำรจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป 
                                   (๒)    มีกำรกระท ำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรจัดซื้อหรือที่ได้รับกำรคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมสี่วนได้เสียกบัผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือ
เจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือสอ่ว่ำกระท ำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ 
                                   (๓)    กำรท ำกำรจัดซื้อครัง้นีต้่อไปอำจกอ่ให้เกิดควำมเสียหำยแก่กองบงัคับกำรสบืสวนสอบสวนต ำรวจภูธร
ภำค ๙ หรือกระทบต่อประโยชนส์ำธำรณะ 
                                   (๔)    กรณีอื่นในท ำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ซึง่ออกตำมควำมใน
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                             ในระหว่ำงระยะเวลำกำรซือ้ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบักำรคัดเลือกให้เป็นผู้ขำยต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์   ที่
กฎหมำยและระเบียบได้ก ำหนดไว้โดยเครง่ครัด 
 
 
 
 
 
 
 



 -๑๐- 
 
 
                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                             กองบังคับกำรสืบสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙ สำมำรถน ำผลกำรปฏิบัตงิำนแล้วเสรจ็ตำมสญัญำของผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ขำยเพื่อน ำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผูป้ระกอบกำร 
                             ทั้งนี้ หำกผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบักำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ทีก่ ำหนดจะถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรอืท ำสัญญำกบั
กองบงัคับกำรสบืสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙ ไว้ช่ัวครำว 
 

ส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ 
     ๒๘   ตุลำคม ๒๕๖๕ 

 
  

                                                พันต ำรวจเอก  
                                                                  (ณรงค์  จงศรี) 
                                                          ผู้ก ำกับกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร 
                                            กองบังคับกำรสืบสวนสอบสวนต ำรวจภูธรภำค ๙ 
 


