ประกาศ สํานักงานจเรตํารวจ
เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างโรงอาหาร ภายในทีท่ ําการใหม่ สํานักงานจเรตํารวจ
------------------------------------------ด้วย สํานักงานจเรตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างงานก่อสร้าง
โรงอาหาร ภายในที่ทําการใหม่ สํานักงานจเรตํารวจ ตามรายการที่ทางราชการกําหนดไว้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่
เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สํานักงานจเรตํารวจ
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคา
ครั้งนี้
๕. ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
8. การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อสํานักงานได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าฝ่ายที่
รับผิดชอบ กํากับ ดูแล หรือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่
22/2557 ลง 23 พ.ค.57
การขอรับเอกสารต้องแสดงหลักฐาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หนังสือรับรองการจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล(ถ้ามี) และสําเนา ภ.พ.20 หรือเอกสารที่แสดงเลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษีอากรหนังสือมอบอํานาจซึ่งติด
อากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้รับมอบอํานาจให้บุคคลอื่นมารับเอกสารแทน ผู้ที่มีเอกสารมาแสดงไม่ครบ
หรือไม่ถูกต้องตามที่กล่าวไว้ข้างต้น สํานักงานจเรตํารวจจะไม่ให้รับเอกสารสอบราคา และผู้ที่รับเอกสารสอบราคา
จากสํานักงานจเรตํารวจเท่านั้น จึงจะมีสิทธิยื่นซองสอบราคา
กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันเวลาราชการ ณ ฝ่ายส่งกําลังบํารุง กองบังคับการอํานวยการ สํานักงานจเรตํารวจ และกําหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา
๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๒ สํานักงานจเรตํารวจ
/ผู้สนใจ...

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๓ / ๒๕๕๗
งานก่อสร้างโรงอาหาร ภายในที่ทําการใหม่ สํานักงานจเรตํารวจ
ตามประกาศ สํานักงานจเรตํารวจ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
---------------------------------------ด้วย สํานักงานจเรตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สํานักงานจเรตํารวจ”
มีความประสงค์จะจ้างสอบราคางานก่อสร้างโรงอาหาร ภายในที่ทําการใหม่ สํานักงานจเรตํารวจ โดยมีข้อแนะนํา
และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รูปแบบรายการก่อสร้างโรงอาหารฯ ตามแบบเลขที่ 10019/57 จํานวน ๓ หน้า
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกันที่ใช้เป็นหลักประกันสัญญา
๑.๕ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา
๑.๗ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๘ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสัง่ ให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๗
๒.๕ บุค คลหรื อนิ ติ บุค คลที่จะเข้าเป็ นคู่สั ญ ญาต้องไม่อ ยู่ในฐานะเป็นผู้ ไ ม่ แสดงบัญ ชีรายรั บ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ
๒.๗ คู่สญ
ั ญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมืน่ บาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
/๓.หลักฐาน...

-๒๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่น
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ลงวันทีท่ ี่ประกาศสอบราคา
หรือหลังจากนั้น พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
- หนังสือของห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด แสดงบัญชีรายชื่อหุ้นส่วน
ผู้จัดการ และผู้มีอํานาจควบคุม
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดให้ยื่น
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ รับรองโดย
สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ลงวันที่ทปี่ ระกาศสอบราคา หรือหลังจากนั้น พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
- หนังสือของบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แสดงบัญชีรายชื่อกรรมการ
ผู้จัดการ(ถ้าไม่มีให้ระบุด้วย) และผู้มีอํานาจควบคุม
- หนังสือของบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แสดงบัญชีผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
(เกินกว่าร้อยละ ๒๕)
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มใิ ช่นิติบุคคลให้ยนื่ สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนา
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่น
เอกสารที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีรายการเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ ๑.๘ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้ผู้อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) บัญชีรายการเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ ๑.๘ (๒)
/๔.การเสนอราคา...

-๓๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจํานวนเงิน
ที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ และราคาในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุให้ครบถ้วน
๔.๓ ผู้เสนอราคา จะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือราคาต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
ราคาที่เสนอจะต้องกําหนดยืนราคา ๖๐ วัน (หกสิบวัน) นับแต่วันที่เปิดซองสอบราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคานั้นมิได้
๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสร็จ ไม่เกิน ๓๐ วัน (สามสิบวัน)
นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้าง
๔.๕ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดฯ
แบบเลขที่ ๑๐๐๑๙/๕๗ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย (แยกต่างหากจาก
เอกสารอื่น) จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าที่ซองว่า “ใบเสนอราคาตาม
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่
๓ /๒๕๕๗” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ฝ่ายส่งกําลังบํารุง กองบังคับการอํานวยการ
สํานักงานจเรตํารวจ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ระหว่างเวลา
๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. เฉพาะในวันเวลาราชการ
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ
รายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๗ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนวันเปิดซองใบเสนอราคาหากปรากฏต่อ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๗ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอ
ราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้ นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้น เป็ นผู้ที่ใ ห้ความร่ วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว
/ผู้เสนอราคา...

-๔ผู้ เสนอราคาที่ ถู กตั ดรายชื่ อออกจากการเป็ นผู้ เสนอราคา เพราะเหตุ เป็ นผู้ เสนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๗ (๒) อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ภายใน ๓ วัน
นับแต่วันที่ รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ให้ถือเป็น
ที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะ เปิดซองใบเสนอราคา ของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๒ สํานักงานจเรตํารวจ ในวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวง พิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
และในกรณีที่ปลัดกระทรวง พิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ สํานักงานจเรตํารวจ จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม เป็นสําคัญ
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะ
ไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
สํานักงาน เท่านั้น
๕.๓ สํานักงานจเรตํารวจ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้ซื้อเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของสํานักงาน
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมดใน
ใบเสนอราคา
(๓) เสนอราคารายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่
เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
สํานักงานจเรตํารวจ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้ สํานักงานจเรตํารวจ มีสิทธิที่จะได้รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง
/๕.๕ สํานักงาน...

-๕๕.๕ สํานักงานจเรตํารวจ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
สําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสํานักงาน เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอ
ราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
ราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณี ที่ ผู้ เสนอราคาต่ํ าสุ ดเสนอราคาต่ํ าจนคาดได้ ว่ าไม่ อาจดํ าเนิ นงานตามสั ญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือสํานักงานจเรตํารวจ จะให้ผู้เสนอราคารายนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้
ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกาศสอบราคาให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สํานักงานจเร
ตํารวจ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา ตามข้อ ๑.๗ สํานักงานจเรตํารวจ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๖ และสํานักงานจเรตํารวจ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา
รายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากจเรตํารวจ (หัวหน้าจเรตํารวจ) พิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างยิ่ง จเรตํารวจ (หัวหน้าจเรตํารวจ) มีอํานาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๖. การทําสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับ สํานักงานจเรตํารวจ
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของ
ราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้สํานักงานจเรตํารวจ ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ สํานักงานจเรตํารวจ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(๕) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลม ให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๔
/หลักประกัน...

-๖หลักประกันนีจ้ ะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. การจ่ายเงิน
สํานักงานจเรตํารวจ จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างงวดเดียว เมื่อผู้รับจ้างได้ทําการ ก่อสร้างโรงอาหาร
ภายในที่ทาํ การใหม่ สํานักงานจเรตํารวจ เสร็จเรียบร้อย ตามรายการ ข้อ ๑.๑ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
(งานจ้างก่อสร้าง) ได้ทําการตรวจการจ้างไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑.๓ คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันการชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน ข้อ ๑.๓
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานที่จ้างที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัด
จากวันที่สํานักงานจเรตํารวจ ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗
วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี ๒๕๕๗
๑๐.๒ การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อสํานักงานได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าฝ่ายที่
รับผิดชอบ กํากับ ดูแล หรือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่
๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๐.๓ เมื่อสํานักงาจเรตํารวจ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม
ประกาศสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง
นําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนส่งได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นมิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๔ ผู้เสนอราคาซึ่งสํานักงานจเรตํารวจ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๖ สํานักงานจเรตํารวจ อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่นๆ
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
/๑๐.๕ สํานักงาน...
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