
 
  

 

เอกสารการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ( e – bidding )   
เลขท่ี 02/2562 

การจัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกายและส่ิงของเครื่องใชสําหรับนักเรียนนายสิบตํารวจ (กลางป)  
ประจําป 2562  จํานวน 1 งาน            

ตามประกาศ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน     
ลงวันท่ี  30  กรกฎาคม  2562 

......................................................................................... 
 

                    ดวย  สํานักงานตํารวจแหงชาติ ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ 
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน”  มีความประสงคจะประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส            
ตามรายการ ดังนี้  
     วัสดุเครื่องแตงกายและสิ่งของเครื่องใชสําหรับนักเรียนนายสิบตํารวจ (กลางป) ประจําป 2562 
จํานวน 14 รายการ  

พัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใช
งานไดทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 
 

1.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2  แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
1.3  แบบสัญญาซ้ือขายท่ัวไป                     
1.4  แบบหนังสือคํ้าประกัน                    

                    (1)  หลักประกันสัญญา 
1.5  บทนิยาม  

                    (1)  ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน   
                    (2)  การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม    

1.6  แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                    (1)  บัญชีเอกสารสวนท่ี  1     
                    (2)  บัญชีเอกสารสวนท่ี  2 

1.7  บัญชีราคากลางวัสดุเครื่องแตงกายฯ 
1.8  บัญชีรายละเอียดวัสดุเครื่องแตงกายฯ 
1.9  บัญชีรายละเอียดคุณลักษณะ ภาค ผนวก ก – ถ 
1.10  แบบบัญช ี
1.11  แบบใบเสนอราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
1.12  บทนิยาม 
1.13  หลักประสัญญา  

2.  คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 
2.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 
2.2  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
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   2.3  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
   2.4  ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ
ไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผู ท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
   2.5  ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
   2.6  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
   2.7  เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
   2.8  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นเสนอใหแก      
กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ณ วันประกาศประกวดราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
   2.9  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแต
รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
   2.10  ผูยื่นขอเสนอตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไดลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ( e - govermment procurement : e - gp ) ของกรมบัญชีกลาง           

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  โดยแยกเปน  2  สวน  คือ 
3.1  สวนท่ี 1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                         (1)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
                (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ       
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

             (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 (2)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคลใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) และสําเนาบัตรประจําตัว 
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง  
 (3)  ในกรณีผูเสนอเปนผูยื่นขอเสนอราคารวมกันในฐานะเปน ผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
                                   (4)  เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                (4.1)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  
                (4.2)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

(5)  บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.6 (1) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
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      ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 

ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ตามแบบในขอ 1.6 
(1) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)  

3.2  สวนท่ี 2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
(1)  ในกรณีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานการแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ท้ังนี้
หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฏหมายแลวเทานั้น 

(2)  แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4 
(3)  บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.6 (2) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
      ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ตามแบบในขอ 1.6 
(2) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)  

4.  การเสนอราคา  
4.1  ผูยื่นขอเสนอราคาตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น      
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  พรอมท้ังหลักฐานการแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่น
ขอเสนอราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF ( Portable Document Format ) 

4.2  ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 
ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ัง
ปวงไวแลว จนกระท้ังสงมอบพัสดุให ณ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน สํานักงานตํารวจแหงชาติ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

ราคาท่ีเสนอจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 30 วัน  นับแตวันเสนอราคา โดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได  

4.3  ผูยื่นขอเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน 60 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซ้ือขาย หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน ใหสงมอบพัสดุ         

4.4  ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ตาม
รายละเอียดคุณลักษณะประกอบ วัสดุเครื่องแตงกายและสิ่งของเครื่องใชสําหรับนักเรียนนายสิบตํารวจ (กลางป) 
ประจําป 2562 ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกลาวนี้ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จะยึดไวเปน
เอกสารของทางราชการ 
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4.5  กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกส 

4.6  ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2562 ระหวางเวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา และเวลาในการ
เสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ     

เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว  จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

4.7  ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File (Portable Document Format) กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสง
ขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแก กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน ผานทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

4.8  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอราคาแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน 
ตามขอ 1.5 (1)  หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคา
รายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 

หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือใน
ขณะท่ีมีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ตามขอ 1.5 (2)  และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอราคา และ กองกํากับการ 1         
กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิง
งาน เวนแต กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จะพิจารณาเห็นวาผูยื่น
ขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ       
กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  

4.9  ผูยื่นขอเสนอราคาจะตองปฏิบัติ  ดังนี้ 
                          (1)  ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
                                    (2)  ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี)            
รวมคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 

  (3)  ผูยื่นขอเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา ท่ีกําหนด 

  (4)  ผูยื่นขอเสนอราคาจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 
  (5)  ผูยื่นขอเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอ

ราคาดวยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1  ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กองกํากับการ 1 

กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 
 
 

http://www.gprocurement.go.th/
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5.2  การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ  
      กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กองกํากับการ 1       

กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จะพิจารณาจากราคารวม 
5.3  หากผูยื่นขอเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่น

ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ 4 แลว  คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียด
แตกตางไปจากเง่ือนไขท่ี กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน กําหนดไว
ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิด
การไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอน
ปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น   

5.4  กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผู ซ้ือเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ 
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน   

(2) ไมกรอกชื่อผู ยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัด ซ้ือจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส 

(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 

5.5  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง เพ่ิมเติมได  กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ 
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา  หากขอเท็จจริงดังกลาว
ไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

5.6  กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ทรง
ไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซ้ือใน
จํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไม
พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา  ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ 
กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอราคาจะ
เรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได  รวมท้ัง กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูยื่นขอเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวา
จะเปนผูยื่นขอเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอ ทําการโดยไมสุจริต  
เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เปนตน 

ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือ กองกํากับการ 1        
กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จะใหผูยื่นขอเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ 
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หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได  กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน มีสิทธิ
ท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอราคารายนั้นการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการ
เสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมา
เสนอราคาแทน เปนตน 

ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
หรือกองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ 
หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน มีสิทธิ
ท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิท่ีเรียกรองคาใชจาย
หรือคาเสียหายใดๆ จาก กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  

5.7  กอนการลงนามในสัญญา กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะ
ผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอ
รายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอ
ราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

6.  การทําสัญญาซ้ือขาย 
6.1  ในกรณีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซ้ือ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดนจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญดังระบุ ในขอ 1.3 ก็ได 

6.2  ในกรณีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน 5 วันทําการ หรือ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เห็นวาไม
สมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ 6.1  ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซ้ือขายตาม
แบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.3 หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ 
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปน
จํานวนเงินเทากับรอยละ 5 (หา) ของราคาคาสิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ให กองกํากับการ 1 กองบังคับ
การฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้  

(1)  เงินสด  
(2)  เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือด

ราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการ 
( 3 )  ห นั ง สื อ คํ้ า ป ร ะ กั น ข อ ง ธ น า ค า ร ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ  ต า ม ตั ว อ ย า ง ท่ี

คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ 1.4 (2) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธี ท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด 

(4)  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึง
ไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4 (2) 

(5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
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หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 

หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุท่ีซ่ึง กองกํากับการ 1     
กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไดรับมอบไวแลว 

7.  คาจางและการจายเงิน 
กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จะจายคา

สิ่งของซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซ้ือขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และกองกํากับ
การ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว                 

8.  อัตราคาปรับ 
คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลง

ซ้ือขายเปนหนังสือ ใหคิดอัตรารอยละ 0.10 ของราคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน  

9.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในขอ 1.3  

หรือทําขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน นับถัดจากวันท่ี กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน ไดรับมอบสิ่งของ โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน       
นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง                                                      

10.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
10.1  เงินคาพัสดุสําหรับการซ้ือขายครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2562   
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ 

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.2562 แลวเทานั้น 
10.2  เม่ือ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวน

ชายแดน ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซ้ือสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
แลว     ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือใน
เสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด    
ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอ กรมเจาทาภายใน 7 
วัน นับถัดจากวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได    

(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย
ซ่ึงจะตองรับอนุญาตเชนนั้น กอนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเปนของท่ี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกลงเรืออ่ืน 

(3)  ในกรณีท่ีไมเปนตาม  (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 

10.3  ผูยื่นขอเสนอราคาซ่ึง กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือ ขอตกลงในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 
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กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ 
หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน 
(ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบของทางราชการ  

10.4  กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน    
สงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด 
(ถามี) 

10.5  ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดแยงกันผู
ยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 

10.6  กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
อาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จาก กองกํากับการ 1 
กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไมได 

      (1)  กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
ไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดซ้ือหรือท่ีไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอท่ีจะทําการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไป 

      (2)  มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือหรือท่ีดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

      (3)  การทําการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก กองกํากับการ 1    
กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

      (4)  กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกันกับ (1) (2) หรือ (3) ตามท่ีกําหนดในกฏกระทรวง     
ซ่ึงออกตามความในกฏหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ   

 

11.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
              ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑท่ีกฏหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

12.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
      กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน สามารถนําผล

การปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทํา
สัญญากับ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไวชั่วคราว 
                                    

......................................................................................... 
 

กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
กรกฎาคม  2562 
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