
 
 

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง  ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารห้องประชุมและห้องอาหารบรรจุคน ๓๐๐ คน 

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

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

 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารห้องประชุมและ
ห้องอาหารบรรจุคน ๓๐๐ คน  ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  วงเงิน
งบประมาณ 3,99๒,๒๑0.๙๐ บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยสิบบาทเก้าสิบสตางค์) ราคากลาง
ของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๑๕,๖๗๖.๖๘ บาท (สี่ล้านหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อย      
เจ็ดสิบหกบาทหกสิบแปดสตางค์) ตามรายการ ดังนี้ 
        ๑. ครุภัณฑส์ำนักงาน  จำนวน ๕ รายการ  

๑.๑ เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู Inverter   จำนวน     ๔  ชุด  
๑.2.เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู Inverter   จำนวน     ๔  ชุด  
๑.๓ โต๊ะ Training 1.80*0.60 เมตร มีล้อ พับได้      จำนวน   ๔๑  ตัว  
๑.๔ เก้าอ้ี Training เก็บแบบซ้อนได ้     จำนวน ๑๒๓  ตัว  
๑.5 ชุดโซฟาห้องรับรอง(โซฟายาว โต๊ะกลาง)     จำนวน     ๑ ชุด  

       ๒. ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ จำนวน ๙ รายการ  
๒.๑  เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 16 ช่อง    จำนวน ๑  เครื่อง  
2.๒  ลำโพงตู ้ขนาด 15 นิ้ว พร้อมแอมป์ในตัว     จำนวน ๔ ตู้  
๒.3  ลำโพงตู ้ขนาด 12 นิ้ว พร้อมแอมป์ในตัว     จำนวน ๔ ตู้  
๒.4  ลำโพงตู้ Subwoofer ขนาด 18 นิ้ว พร้อมแอมป์ในตัว   จำนวน ๒ ตู้  
๒.5  ลำโพงตู ้2-WAY Monitor ขนาด 12 นิ้ว     จำนวน ๒ ตู้  
๒.๖  ลำโพงตู ้2-WAY Studio Monitor ขนาด 5 นิ้ว    จำนวน ๒ ตู้   
๒.๗  ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ                      จำนวน ๒ ชุด   
๒.๘  ตู้ Rack 19 นิ้ว พร้อมชั้นวางอุปกรณ์ ขนาด 27U    จำนวน ๑ ตัว  
๒.๙  งานติดตั้ง สายสัญญาณท้ังหมด รวมอุปกรณ์จนสมบูรณ์   จำนวน ๑ งาน 

๓. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ  
          ๓.1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอ 19.5"   จำนวน ๑ เครื่อง  

๓.2. จอแสดงภาพ LED แบบ Indoor High End P4 SMD 5.76*3.84 เมตร จำนวน ๒๒.๑๒ ตร.ม. 
๓.3  การ์ดรับสัญญาณ Receiving Card      จำนวน ๗๒ ชิ้น  
๓.4  ตัวควบคุม แบบ ออลอินวัน (All-in-1 Controller)    จำนวน ๑ เครื่อง  
๓.5 ค่าติดตั้งจอ และ ทำงาน Aluminium Composite    จำนวน ๑ งาน 
๓.๖ ค่าติดตัง้ตูโ้หลดไฟฟ้า ค่าเดินสายสัญญาณ และ Config ระบบ   จำนวน ๑ งาน 

       ๔. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวจำนวน ๒ รายการ  
 ๔.๑ โต๊ะรับประทานอาหาร 0.75*0.75 เมตร              จำนวน ๑๓๕  ตวั  
 ๔.๒ เก้าอ้ีรับประทานอาหาร ซ้อนเก็บได้                จำนวน ๒๗๐ ตัว  
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ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 5. ไม่ เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ งงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้ เป็นผู้ทิ้ งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้ อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 7. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดทุีป่ระกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ตำรวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม่  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่ เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันในลักษณะงานที่ประกวดราคาซื้อในวงเงินไม่น้อยกว่า 
๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ภายใต้สัญญาเดียวซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เชื่อถือ 

                     ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                 กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ งเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ 
จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วม
ค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอืน่ทกุราย 
                 กรณีท่ีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้ารว่มค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้
ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 
                  สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 

 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   
ในวันที่ ๓  สิงหาคม ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐  น. ถึง ๑๖.๓๐  น. 

 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ไดต้ั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.chiangmaipolice.go.th  หรือ www.gprocurement.go.th  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๒๔๒๖๓๐ ในวันและเวลาราชการ  

 

 

 

http://www.gprocurement.go.th/
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ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านทางอีเมล์ saraban_414.chiangmai@police.go.th หรือช่องทางตามที่
กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ โดยตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  จะชี้แจง
รายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.chiangmaipolice.go.th  และ www.gprocurement.go.th ในวันที่
๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

 

      ประกาศ ณ วันที่   ๒๕   กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                                                พล.ต.ต.   
      (ธวชัชัย   พงษ์วิวัฒนชัย)  
                                                                  ผู้บงัคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
 



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขที่   ๑/๒๕๖๕ 

การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารห้องประชุมและห้องอาหารบรรจุคน ๓๐๐ คน ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่    

ตามประกาศตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  

ลงวันที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

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

 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า"ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่"  มีความประสงค์           
จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 
 ๑. ครุภัณฑส์ำนักงาน  จำนวน ๕ รายการ   

   ๑.๑ เครื่องปรบัอากาศแบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู Inverter   จำนวน     ๔  ชุด  
   ๑.2.เครือ่งปรับอากาศแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู Inverter   จำนวน     ๔  ชุด  
   ๑.๓ โต๊ะ Training 1.80*0.60 เมตร มีล้อ พับได ้    จำนวน   ๔๑  ตัว  
   ๑.๔ เก้าอ้ี Training เก็บแบบซ้อนได้      จำนวน ๑๒๓  ตัว  
   ๑.5 ชุดโซฟาห้องรับรอง(โซฟายาว โต๊ะกลาง)     จำนวน     ๑ ชุด  

             ๒. ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ จำนวน ๙ รายการ   
   ๒.๑  เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล 16 ช่อง    จำนวน ๑  เครื่อง  
   2.๒  ลำโพงตู ้ขนาด 15 นิ้ว พร้อมแอมป์ในตัว     จำนวน ๔ ตู้  
   ๒.3  ลำโพงตู ้ขนาด 12 นิ้ว พร้อมแอมป์ในตัว     จำนวน ๔ ตู้  
   ๒.4  ลำโพงตู้ Subwoofer ขนาด 18 นิ้ว พร้อมแอมป์ในตัว   จำนวน ๒ ตู้  
   ๒.5  ลำโพงตู ้2-WAY Monitor ขนาด 12 นิ้ว     จำนวน ๒ ตู้  
   ๒.๖  ลำโพงตู ้2-WAY Studio Monitor ขนาด 5 นิ้ว    จำนวน ๒ ตู้  
   ๒.๗  ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ      จำนวน ๒ ชุด   
   ๒.๘  ตู้ Rack 19 นิ้ว พร้อมชั้นวางอุปกรณ์ ขนาด 27U    จำนวน ๑ ตัว  
   ๒.๙  งานติดตั้ง สายสัญญาณท้ังหมด รวมอุปกรณ์จนสมบูรณ์   จำนวน ๑ งาน  

              ๓. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ   
             ๓.1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอ 19.5"  จำนวน ๑ เครื่อง  

   ๓.2. จอแสดงภาพ LED แบบ Indoor High End P4 SMD  
          5.76*3.84 เมตร       จำนวน ๒๒.๑๒ ตร.ม. 
  ๓.3  การ์ดรับสัญญาณ Receiving Card      จำนวน ๗๒ ชิ้น  
  ๓.4  ตัวควบคมุ แบบ ออลอินวัน (All-in-1 Controller)    จำนวน ๑ เครื่อง  
  ๓.5 ค่าติดตั้งจอ และ ทำงาน Aluminium Composite    จำนวน ๑ งาน 
  ๓.๖ ค่าติดตั้งตู้โหลดไฟฟ้า ค่าเดินสายสัญญาณ และ Config ระบบ   จำนวน ๑ งาน 

         ๔. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวจำนวน ๒ รายการ   
  ๔.๑ โต๊ะรับประทานอาหาร 0.75*0.75 เมตร     จำนวน ๑๓๕  ตัว  
  ๔.๒ เก้าอ้ีรับประทานอาหาร ซ้อนเก็บได้       จำนวน ๒๗๐ ตัว  
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พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที 
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบบันี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน 

          (๑) หลักประกันสัญญา 
            ๑.๕ บทนิยาม 
   (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
  ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๑) บัญชีเอกสารส่วนที ่ ๑ 
   (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ 
 ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
  2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 
ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลั งกำหนดตามที่ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง 
  2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  
  2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 2.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดทุี่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ “ตำรวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม่” ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง 
การแขง่ขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้
 2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                      ๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                          กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ 
จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วม
ค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 
                          กรณทีีข้่อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้ารว่มค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้น
ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 
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                                สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้า    
ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 

 2.1๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

      ๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันในลักษณะงานที่ประกวดราคาซ้ือในวงเงิน       
ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ภายใต้สัญญาเดียวซึ่งดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งผลงานนั้น
ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เชื่อถือ 
  ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
  ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
     (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
    (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) 
พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง   
   (๒)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สำเนาถูกต้อง 
   (๓)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี  
        (๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                     (4.1)   สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
                                     (4.2)   สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

   ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชี เอกสารส่วนที่ 1 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบ 
ในข้อ 1.6 (1) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)  
  ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยตอ้งมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนกระทำการแทนให้แนบหนังสือ 
มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
               (2) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
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                   (๓) บัญชีรายละเอียดครุภัณฑ์แต่ละชนิด (ลำดับ, รายการครุภัณฑ์แต่ละชนิด, จำนวน, ราคา  
ต่อหน่วย, ราคารวม) 
        (๔) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  (ถ้ามี) 
                    (๕) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ถ้ามี) 
   (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

   ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ ว  ระบบจัดซื้ อจัดจ้ างภาครัฐด้วยอิ เล็กทรอนิกส์ จะสร้ างบัญชี เอกสารส่ วนที่  2 ตามแบบ 
ในข้อ 1.6 (2) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

 ๔. การเสนอราคา  
  4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ 
ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ 
ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
  4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา 
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน  
ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้ งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง  
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 

 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภ าย ใน ก ำห น ด ยื น ร าค า  ผู้ ยื่ น ข้ อ เส น อ ต้ อ งรั บ ผิ ด ช อ บ ราค าที่ ต น ได้ เส น อ ไว้  แ ล ะ จ ะถ อ น 
การเสนอราคามิได้ 
  4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ให้ส่งมอบพสัดุ 

  4.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ประจำอาคารห้องประชุมและห้องอาหารบรรจุคน ๓๐๐ คน ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ทุกรายการ 
ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐาน
ดังกล่าวนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  
       4.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน  ๑ ชุด/รายการ หรือรายละเอียด
ประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กำหนด  โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดงตามบัญชีเอกสาร
ส่ วนที่  2  ตามแบบในข้อ  1 .6  (2 ) เพ่ื อใช้ ใน การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาในวันที่                       
๑๐  สิงหาคม ๒๕๖๕  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ๔๙๐ ถนนเชียงใหม่-
ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 ทั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่าง
ดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จะคืนให้แกผู่้ยื่นข้อเสนอ 
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                    4.6 ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข 
ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ 

4.7 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๓ สิงหาคม  ๒๕๖๕  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ 
และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
 4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร  PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)  
เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ่ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.9 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน  
ตามข้อ ๑.5 (๑) หรือไม ่หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ 
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๕  (๒ ) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ ตำรวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม่ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานเว้นแต่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จะพิจารณา  
เห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิ ใช่ เป็นผู้ ริ เริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์  
ต่อการพิจารณาของ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  
 4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(2) ราคาที่ เสนอจะต้องเป็นราคาที่ รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษี อ่ืนๆ (ถ้ามี )  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
(3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ทีก่ำหนด 

  (4) ผู้ยื่นขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้ 
   (5) ผู้ ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 ๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

๕.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ตำรวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม่ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 

๕.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
(ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ตำรวจภูธรจังหวัด

เชียงใหม่ จะพิจารณาจากราคารวม  
 ๕.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล 

http://www.gprocurement.go.th/
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การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด 
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ 
ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ  
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
 ๕.4 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี
การผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิ เล็กทรอนิกส์  หรือบัญชีรายชื่ อผู้ซื้ อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
  (2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
 ๕.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจง
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา     
หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง  
                        ๕.6 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่ าการตัดสินของ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เด็ดขาด  
ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ
การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอัน
เป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ
สามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  

 ๕.7 ก่อนลงนามในสัญญา ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ อาจประกาศยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

 ๖.   การทำสัญญาซื้อขาย 



- 7 - 
 

 
 

                    ๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  
๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน 
การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
 ๖.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่ งของได้ครบถ้วน 
ภายใน ๕ วันทำการ หรือ ตำรวจภู ธรจังหวัด เชียงใหม่  เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนั งสือ  
ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้อง
วางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ 
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ ใช้ เช็ค 

หรอืดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าทีใ่นวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ 
(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 

ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
(๔)  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ  
ค้ำประกันของธนาคารทีค่ณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

(๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่ง ตำรวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม่  ได้รับมอบไว้แล้ว  

 ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
                  ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ 
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้
เรียบร้อยแล้ว  

 ๘. อัตราค่าปรับ 
                   ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง 
ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คดิในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน  

 ๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 

 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ทำข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี  นับถัดจากวันที่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

 1๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
  1๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณประปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
   การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ 
จากเงินงบประมาณประปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้วเท่านั้น 
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 1๐.๒ เมื่อตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อ
สิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได ้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือ
อ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 1๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึง ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือกแล้วไมไ่ปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ 
เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จะริบหลักประกันการ           
ยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ   
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 1๐.๔ ตำรวจภูธรจงัหวัดเชียงใหม ่ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบ
สัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 1๐.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้  มีความขัดหรือแย้งกัน  
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ
ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
 1๐.6 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จาก ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได ้ 
  (1) ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่
ได้รับจัดสรรแตไ่ม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนีต้่อไป 
  (2) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
  (3) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ตำรวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม่ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
  (4) กรณี อ่ืนในทำนองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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 1๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติ  
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 1๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นขอ้เสนอ
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทำสัญญากับ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ไว้ชั่วคราว 
 

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ่

      กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 
  


















































