ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
1. ความเป็นมา
เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 ประกาศในพระราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ กันยายน 2552 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไปและจาก
การแบ่งส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าว ส่งผลให้ สํานักงานนิติวิทยาศาสตร์ตํารวจ (สนว.ตร.)
เปลี่ยนชื่อเป็นสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ (สพฐ.ตร.) และมีการแบ่งส่วนราชการภายใน สํานักงานพิสูจน์
หลักฐานตํารวจ (สพฐ.ตร.) ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ หรือส่วนราชการอย่างอื่นใน
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 เป็นหน่วยระดับ บก.14 หน่วย ได้แก่ กองบังคับการอํานวยการสํานักงาน
พิสูจน์หลักฐานตํารวจ (บก.อก.สพฐ.ตร.), กองพิสูจน์หลักฐานกลาง (พฐก.), กองทะเบียนประวัติอาชญากร
(ทว.), สถาบันการฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตํารวจ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ (สฝจ.สพฐ.ตร.),
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 - 10 (ศพฐ.1 - 10) และ ตร. ได้ออกประกาศ ลง วันที่ 7 กันยายน 2552 กําหนด
หน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบและระเบียบ ตร. ว่าด้วยการกําหนดอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 7 กันยายน 2552
กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานตรวจขีปนวิถี การตรวจเปรียบเทียบกระสุนปืน ตรวจชนิดของอาวุธปืน และร่องรอยบนวัตถุ โดยรับผิดชอบ
การตรวจพิสูจน์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ,์ ร้อยเอ็ด, นครพนม, มุกดาหาร, หนองบัวลําภู,
เลย, อุดรธานี, หนองคาย, สกลนคร และบึงกาฬ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานพนักงานสอบสวน ศูนย์พิสูจน์
หลักฐาน 4 ยังขาดเครื่องตรวจเขม่าปืน ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER (AAS) สําหรับใช้
ในการปฏิบัติงาน โดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อ ในปีงบประมาณ 255๖ ให้กับ
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจพิสูจน์เขม่าปืนในส่วนภูมิภาค
2.2 เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนให้เป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็ว
3. เป้าหมายในการดําเนินการ
เพื่อจัดซื้อเครื่อง ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER (AAS) จํานวน 1 เครื่อง พร้อม
การรับประกันและการบริการหลังการขาย
4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

4.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
ซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของกรม
5. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
5.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๕.๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะเครื่อง ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER (AAS)
เลขที่ 7/2554 ตามอนุมัติ ผบช.สพฐ.ตร. ลงวันที่ 12 มกราคม 2554
๕.๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะเครื่องกลั่นน้ํา บริสุทธิ์ชนิดกลั่น 2 ครั้ง ฉบับล่า สุดของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ
๕.๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า (Voltage Stabilizer) ขนาด 20 kVA
ฉบับล่าสุดของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๕.๑.๔ คุณลักษณะเฉพาะเครื่องดูดความชืน้ ฉบับล่าสุดของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๕.๒ เงื่อนไขเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ
๕.๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องการกรอกข้อความในช่องต่าง ๆ ของในแบบใบยื่นข้อเสนอ
การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบถ้วนทุกช่อง มิฉะนั้น ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ สํานักงาน
พิสูจน์หลักฐานตํารวจ สงวนสิทธิ์จะไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เสนอราคา และในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์นี้ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ จะพิจารณาตัดสิทธิ์ด้วย
๕.๒.๒ ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคา จะต้องระบุชื่อ หรือยี่ห้อเพีย งยี่ห้อเดีย ว รุ่น เพีย งรุ่นเดีย ว
บริษัทผู้ผลิตบริษัทเดียว ประเทศผู้ผลิตเพียงประเทศเดียว มิฉะนั้น ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ สํานักงานพิสูจน์
หลักฐานตํารวจ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เสนอราคา
๕.๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอดัง
รายละเอียดตามแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ๕.๑ โดยถูกต้องตามกฎหมาย
๕.๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคามีประสบการณ์ในการจําหน่ายและติดตั้งเครื่อง ATOMIC
ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER (AAS) ให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ ภาครัฐ
บริษัท หรือบริษัทมหาชนมาอย่างน้อย 3 หน่วยงาน โดยให้แนบสําเนาสัญญาซื้อขายหรือหนังสือรับรองจาก
หน่วยงานนั้น ๆ มาพร้อมกับการยืน่ เสนอคุณลักษณะเฉพาะของการประกวดราคาในครั้งนี้ด้วย
๕.๒.๕ เป็น นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีวัต ถุประสงค์ ในการประกอบธุร กิจ
เกี่ยวกับการขายและ/หรือการให้เช่าและ/ให้เช่าซื้อ เครื่อง ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER
(AAS) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา

๕.๓ กําหนดยืนราคา
ผู้ประสงค์จ ะเสนอราคาจะต้องเสนอกํา หนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับตั้งแต่วัน ที่ยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
ได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๕.๔ สถานที่ส่งมอบ
ผู้ขายต้องปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่อง ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER (AAS) ตามที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ กําหนด ภายในระยะเวลา
ที่ส่งมอบ
๕.๕ เงือ่ นไขการจ่ายเงิน
ศูนย์พิสจู น์หลักฐาน ๔ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ จะจ่ายเงินให้กับผู้ขาย ได้รับมอบสิ่งของถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กําหนด
๕.๖ การปรับ
เมื่อครบกําหนดส่งมอบสิ่งของตามที่กําหนดแต่ละงวด ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อ
หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจํานวน ผู้ขายจะต้องชําระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.20
(๐.20%) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบแต่ละงวด นับแต่วันถัดจากวันครบกําหนด ตามสัญญาจนถึงวันที่
ผู้ขายได้นําสิ่งของมาส่งมอบแก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน
๕.๗ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลข้อเสนอด้านเทคนิค มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบตามบัญชีที่ใช้
ในการพิจารณา ดังนี้
หัวข้อในการทดสอบ
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้รับ
1. Characteristic Mass
10
2. Atomization Peak
10
3. Reproductivity
10
4. ความเร็วในการตรวจวิเคราะห์
20
5. % RSD เมื่อวิเคราะห์ตามโปรแกรมการวิเคราะห์
20
ทุก Step
6. % RSD เมื่อ ลดระยะเวลาในแต่ละ Step ของ
20
โปรแกรมวิเคราะห์ลง 2/5
7.แสดงข้อมูลดิบทุกขั้นตอนในการวิเคราะห์ธาตุแต่ละ
10
ธาตุ
คะแนนรวม
100
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา ที่ได้รับคะแนนด้านเทคนิคตั้งแต่ 90 คะแนน ถือว่าผ่าน
เกณฑ์การพิจารณา (ตามเอกสารผนวก ก.)
6. การรับประกันและการซ่อมบํารุง

6.1 บริษัทผู้ขายจะต้องให้บริการตรวจซ่อม และบํารุงเครื่อง ATOMIC ABSORPTION SPECTRO PHOTOMETER (AAS) ทุก 6 เดือน ในระยะเวลารับประกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยรวมแล้วไม่น้อยกว่า 4
ครั้ง ณ สถานทีเ่ ครื่อง ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER (AAS) ตั้งอยู่
6.2 บริษัทผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพพร้อมความชํารุดบกพร่องของ ATOMIC ABSORPTION
SPECTROPHOTOMETER (AAS) ทุกชิ้นตามสภาพใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี
6.3 หากเกิดการขัดข้องกับเครื่อง ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER (AAS) หรือ
อุปกรณ์ หรือระบบทําให้ไม่สามารถใช้งาน ผู้ขายจะต้องดําเนินการดังนี้
6.3.1 กรณีเกิดความชํารุดบกพร่อง ณ ที่ทําการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ จะซ่อมแซมให้ใช้งาน
ได้ภายใน ๕ วัน นับตั้งแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง
6.3.2 กรณีผู้ขายไม่สามารถดําเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามข้อ 6.3.1
ผู้ขายจะจัดเครื่องสํารองให้ใช้งานได้ จนกว่าจะดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ
6.3.3 กรณีผู้ขายไม่ส ามารถจัด หาเครื่องสํา รองให้ ใช้งานได้ต ามข้อ 6.3.2 ทางราชการ
สามารถดํา เนิน การจัด หาอุปกรณ์มาทํา งานทดแทนหรือซ่อมบํา รุงตามที่เห็นสมควรโดยผู้ขายจะรับผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
๗. เงื่อนไขและข้อกําหนดตามประกาศ ป.ป.ช.
บุคคลหรือนิติบุคคลที่จ ะเข้า เป็น คู่สัญ ญาต้องปฏิบัติต ามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
๗.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้ประสงค์จะเสนอราคา) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่
แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๗.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้า เป็นคู่สัญญากับศูนย์พิสูจ น์ห ลักฐาน ๔ สํานักงานพิสูจ น์ห ลักฐาน
ตํารวจ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
ทีเ่ วปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗.๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินสดก็ได้
ทั้งนี้ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคล
หรือนิติบุคคล ซึ่งได้มีการซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสําคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง และมีการเพิ่มถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าว
แล้ว
๘. ระยะเวลาดําเนินการ
ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๙. ระยะเวลาส่งมอบของ

ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๑๐. วงเงินในการจัดหา
เงินงบประมาณโครงการ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาทถ้วน (หกล้านบาทถ้วน)
ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐
บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา และการเสนอราคาลดครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอ
ลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมืน่ บาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
1๑. ข้อกําหนดอื่นๆ
1๑.1 ผู้ขายต้องเป็นผู้จัดหาเอกสารชี้แจง เพื่อประกอบการพิจารณาในกรณีทศี่ ูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔
มีข้อสงสัยในรายละเอียดทางด้านเทคนิคและอื่นๆ
1๑.2 ต้องจัดทําเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่กําหนดข้างต้นทั้งหมดกับ
รายละเอียดที่ผู้เสนอราคาเสนอ โดยระบุเอกสารอ้างอิงแคตตาล็อกให้ถูกต้อง หากเป็นภาษาต่างประเทศผู้เสนอ
ราคาจะต้องแปลเป็นภาษาไทยทั้งหมด และเอกสารอ้างอิงแคตตาล็อกต้องขีดเส้นใต้ระบุหมายเลขข้อที่อ้างอิงให้
ชัดเจนโดยต้องส่งมาพร้อมกับเอกสารแสดงคุณลักษณะเฉพาะ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้
เสนอราคาที่ไม่ขีดเส้นใต้ระบุหมายเลขข้อในเอกสารอ้างอิงแคตตาล็อกตามตัวอย่างตารางดังนี้
รายละเอียดที่
รายละเอียดที่ผู้เสนอราคาเสนอ
เอกสารอ้างอิง (ระบุเลขหน้า)
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ กําหนด
1๑.3 บริษัทผู้ขายต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้สําหรับซ่อมบํารุงพร้อมชุดอะไหล่สํารอง
1๑.4 บริษัทผู้ขายต้องทําการสอบเทียบมาตรฐานและออกใบรับรองจํานวน ๔ ครั้งคือ ก่อนการส่งมอบ
ในเดือนที่ 12 ในเดือนที่ ๒๔ และในเดือนที่ ๓๖ นับตั้งแต่วันส่งมอบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆหากการสอบเทียบ
ไม่ผ่านมาตรฐานหรือไม่ตรงกับคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องผู้ขายต้องเปลี่ยนอุปกรณ์หรือเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด
1๑.5 บริษัทผู้ขายต้องนําเครื่อง ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER (AAS) มาให้
คณะกรรมการทดสอบเปรียบเทียบ ตามวัน เวลา และสถานที่ทางราชการกําหนดโดยจะต้องผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด และเครื่องรุ่นที่นํามาทดสอบเปรียบเทียบจะต้องเป็นเครื่องรุ่นเดียวกับที่
บริษัทเสนอขายกับทางราชการซึ่งจะต้องเป็นเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดที่บริษัทผู้ขายทําการจําหน่าย ในกรณีที่บริษัท
ผู้ขายไม่สามารถนําเครื่องATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER (AAS) มาให้คณะกรรมการ
ทดสอบเปรียบเทียบได้ บริษัทผู้ขายจะต้องนําคณะกรรมการไปทําการทดสอบเปรียบเทียบ ณ สถานที่ที่บริษัท
ผู้ขายกํา หนดและทางราชการเห็นชอบ โดยบริษัทผู้ขายจะต้องเป็น ผู้รับ ผิดชอบค่าใช้จ่า ยในการดํา เนิน การ
ทั้งหมดทั้งนี้ต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
๑๑.๖ ในกรณีศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ย้ายที่ทําการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน
๔ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ แห่งใหม่ทางบริษัทผู้ขายต้องทําการ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งย้ายเครื่อง

ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER (AAS) ไปติดตั้ง ณ ที่ทําการแห่งใหม่ จํานวน ๑ ครั้ง
เห็นชอบ โดยบริษัทผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทั้งหมด
1๑.๗ หากบริษัทไม่สามารถดําเนินการได้ตามข้างต้นหรือได้รับคะแนนการทดสอบเปรียบเทียบตํากว่า
เกณฑ์ ที่ คณะกรรมการกํา หนดศู น ย์ พิสู จ น์ห ลั กฐาน 4 ขอสงวนสิท ธิ์ ไม่ พิจ ารณาให้ บ ริ ษั ทผ่ า นการทดสอบ
เปรียบเทียบและหมดสิทธิ์ ในการเข้าแข่งขันราคา
1๒. สถานที่ติด ต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะวิจ ารณ์ห รือแสดงความคิด เห็น
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่สถานที่
พ.ต.ท. จิรวัชร ธนูรัตน์ หรือ ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง รวีวรรณ์ บุรินทร์ประโคน
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ถ. ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๔๓ – ๒๓๗ – ๕๓๙
โทรสาร ๐๔๓ – ๓๓๐ – ๘๘๙
เว็บไซต์ http://www.scdc4.forensic.police.go.th
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ
วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย
พ.ต.ท.
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(จิรวัชร ธนูรัตน์)
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ผนวก ก.
หลักเกณฑ์ทางวิชาการในการทดสอบเครื่อง
ATOMIC ARSORPTION SPECTROPHOTOMETER
๑. ผู้เสนอขายต้องรับรองว่า สามารถจัดดําเนินการให้มีการทดสอบระบบเครื่อง AAS ได้
ตามข้อกําหนดการทดสอบ และมีความพร้อมในการเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ บุคลากร ฯลฯ
ที่จะทําการทดสอบจริงได้ตลอดเวลา นับตั้งแต่ได้ยื่นเอกสารการประกวดราคา โดยทางราชการจะแจ้ง
กําหนดวัน เวลาเริ่มการทดสอบ ให้ผู้เสนอขายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒ วัน
ผู้เสนอขายต้องทดสอบให้เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนตามข้อกําหนดการทดสอบภายในวันเดียวระหว่างเวลา
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
๒. ผู้เสนอขายต้องเสนอข้อมูลต่อไปนี้ ในเอกสารข้อเสนอขายโดยละเอียด
๒.๑ Configuration Diagram และ Equipment List บอกยี่ห้อ ชื่อรุ่น คุณสมบัติ และจํานวนของ
อุปกรณ์ทจี่ ะทดสอบที่ตรงตามความต้องการของทางราชการ
๒.๒ คํานวณเปรียบเทียบขีดความสามารถของอุปกรณ์ที่ทดสอบกับอุปกรณ์ที่เสนอขายในรูปของตาราง
วิเคราะห์
๒.๓ ระบุสถานที่ที่จะใช้ทดสอบ
๒.๔ ระบุระยะเวลาของแผนการทดสอบ (ไม่เกินเวลาที่กําหนด ตามข้อ ๑)
๓. ผู้เสนอขายต้องออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบ และความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับเครื่องมือ และ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
๔. ผู้เสนอขายต้องแสดงและมอบหลักฐานการทดสอบต่าง ๆ ที่เป็นเอกสารหรือภาพถ่ายทั้งหมด
ให้แก่ทางราชการ
๕. ระบบที่ทดสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๕.๑ เครื่อง AAS และอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับที่เสนอขายและควรเป็น
รุ่นเดียวกับที่เสนอขาย ในกรณีที่เครื่องและอุปกรณ์ทดสอบต่างกันกับที่เสนอขาย
อุปกรณ์ทดสอบต้องเป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพเท่ากันหรือต่ํากว่าที่เสนอขาย
๕.๒ ในการทดสอบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับเครื่อง AAS ต้องเป็นรุ่นเดียวกันกับที่เสนอขาย ในกรณี
ที่ต่างกันต้องไม่มีผลต่อคุณภาพและความเร็วในการทํางาน
๖. ข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการทดสอบ
ทางราชการจะจัดเตรียมตัวอย่างสารละลาย สําหรับการทดสอบ ดังนี้
๖.๑ ตัวอย่างสารละลายมาตรฐานที่มีความเข้มข้น Sb ๑๐๐ ppb, Pb ๓๐๐ ppb และ
Ba ๒๐๐ ppb จํานวน ๑ ตัวอย่าง จํานวน ๕ มิลลิลิตร
๖.๒ ตัวอย่างสารละลายที่จัดทําขึ้น โดยเก็บเขม่าปืนจากฝ่ามือซ้าย ฝ่ามือขวา หลังมือซ้าย
หลังมือขวา รวม ๔ ตัวอย่าง ๆ ละ ๑ มิลลิลิตร
๖.๓ สารละลายที่ใช้เป็น Blank ๑ ตัวอย่าง จํานวน ๑ มิลลิลิตร
๖.๔ ในการทดสอบแต่ละธาตุให้ใช้ปริมาตรของสารละลาย ครั้งละ ๑๐ ไมโครลิตร
/7. คะแนน...

-2๗. คะแนนในการทดสอบ
คณะกรรมการจะให้คะแนนผลการทดสอบเครื่อง AAS ของผู้เสนอขายรายใดได้คะแนน
๙๐ คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ์การพิจารณาหลักเกณฑ์ทางวิชาการในการทดสอบเครื่อง AAS
โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
๗.๑ Characteristic Mass คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕%
๑๐ คะแนน
๖ ถึง ๑๐%
๘ คะแนน
๑๐ ถึง ๑๕
๖ คะแนน
มากกว่า ๑๕%
ไม่ผ่าน
๗.๒ Atomization Peak แต่ละธาตุในช่วงเวลา (t) คะแนนเต็ม
๑๐ คะแนน
๑๐ คะแนน

๘ คะแนน

๕ คะแนน

๗.๓ Reproductivity จะต้องตรวจซ้ําธาตุละอย่างน้อย ๓ ครั้ง และ Plot Curve อย่างน้อย ๔ จุด คะแนน
เต็ม ๑๐ คะแนน
% RSD น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕% และมีค่า Correlation Coefficient
๐.๙๙๕๐ – ๑,๐๐๐
๑๐ คะแนน
% RSD ๖-๑๐% และมีค่า Correlation Coefficient
๐.๙๙๕๐ – ๑,๐๐๐
๘ คะแนน
% RSD ๑๐-๑๕% และมีค่า Correlation Coefficient
ไม่น้อยกว่า ๐.๙๙๕๐
๕ คะแนน
๗.๔ ความเร็วในการวิเคราะห์ธาตุ Sb, Pb และ Ba คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน คะแนนจะลดลงตามลําดับ
ลําดับละ ๒ คะแนน
/7.5 % RSD…

-3๗.๕ % RSD เมื่อวิเคราะห์ตามโปรแกรมการวิเคราะห์ทุก Step คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน จะต้องตรวจซ้ํา
อย่างน้อย ๓ ครั้ง แล้ว % RSD
น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕%
๒๐ คะแนน
๖-๗ %
๑๘ คะแนน
๘-๙ %
๑๖ คะแนน
๑๐-๑๕ %
๑๐ คะแนน
มากกว่า ๑๕ %
๕ คะแนน
๗.๖ % RSD เมื่อลดระยะเวลาในแต่ละ Step ของโปรแกรมการวิเคราะห์ลง ๒ คะแนนเต็ม
๒๐ คะแนน ต้องตรวจซ้ําอย่างน้อย ๗ ครั้ง แล้ว % RSD
น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๕ %
๒๐ คะแนน
๖-๗ %
๑๘ คะแนน
๘-๙ %
๑๖ คะแนน
๑๐-๑๕ %
๑๐ คะแนน
มากกว่า ๑๕ %
๕ คะแนน
๗.๗ แสดงข้อมูลดิบทุกขั้นตอนในการวิเคราะห์ธาตุแต่ละธาตุ ๑๐ คะแนน
๘. ต้องนําคณะกรรมการไปทําการทดสอบเครื่อง AAS ตามกําหนดเวลาและสถานที่ตามข้อ ๑
ข้อ ๒.๓ และข้อ ๒.๔ โดยไม่มีการขอเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงด้วยประการใดทั้งสิ้น
๙. ผู้เสนอขายต้องส่งกําหนดรายละเอียดการทดสอบทุกขึ้นตอน ให้คณะกรรมการทดสอบ
ก่อนวันทดสอบอย่างน้อย ๕ วัน เพื่อให้คณะกรรมการทดสอบพิจารณาล่วงหน้า
๑๐. การเตรียมการและข้อกําหนดการสอบ
ผู้เสนอขายต้องมารับคณะกรรมการทดสอบ ณ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ตามกําหนดวันที่ได้รับแจ้งล่วงหน้า โดยผู้เสนอขายเป็นผู้รบั ผิดชอบค่าใช้จ่าย
ใด ๆ ทั้งสิ้น
สําหรับข้อกําหนดการสอบ และวิธีการประเมินผล มีรายละเอียด ดังนี้
๑๐.๑ ผูเ้ สนอขายต้องพาไปดูสถานที่ ยืนยันคุณสมบัติและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทดสอบล่วงหน้า
อย่างน้อย ๑ วัน
๑๐.๒ การทดสอบเครื่อง AAS ต้องทําการทดสอบต่อหน้าคณะกรรมการ โดยทําการทดสอบ
ตามกําหนดที่เสนอไว้กับทางราชการ ตั้งแต่เริ่มการทดสอบจนเสร็จสิ้นในวันเดียวกัน
๑๐.๓ การทดสอบความสามารถและความแม่นยําของเครื่อง AAS ผู้เสนอขายต้องแสดง
ความสามารถและความแม่นยําของเครื่อง ดังต่อไปนี้
- Characteristic Mass
-Atomization Peak ของแต่ละธาตุ
-Reproducibility ต้องทําการวิเคราะห์ธาตุ อย่างน้อยธาตุละ ๓ ครั้ง และ Plot Curve
อย่างน้อย ๔ ชุด
-ความเร็วในการวิเคราะห์ธาตุ Barium (Ba) โดยคณะกรรมการจะทําการจับเวลาตั้งแต่เริม่
/Injection…
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Injection จนได้ผลการวิวเคราะห์
-แสดงข้อมูลดิบทุกขั้นตอนในการวิเคราะห์แต่ละธาตุและแสดงค่า % RSD

พ.ต.ท.

ประธานกรรมการ

(จิรวัชร ธนูรัตน์)
นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๓) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔
ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง
กรรมการ
(รวีวรรณ บุรินทร์ประโคน)
นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๒) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔
ร.ต.ท.

กรรมการ

(พิพิธชัย สร้อยชมภูพงศ์)
นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๑) กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔
ว่าที่ร.ต.ต.หญิง
กรรมการและเลขานุการ
(พรทิพา ประเสริฐ)
รองสารวัตร ฝ่ายอํานวยการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔

ร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/๒๕๕6
การจัดซื้อเครื่องตรวจเขม่าปืนที่มือเชิงปริมาณ
ตามประกาศ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ลงวันที่
2556
………………………………...............................................................
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดย ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจเขม่าปืนที่มือเชิง
ปริมาณ ( ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER (AAS) ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพัสดุที่
จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะ ตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและร่างขอบเขตของงาน ( Term Of Reference : TOR )
1.1.1 คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องตรวจเขม่าปืนที่มือเชิงปริมาณ ( ATOMIC ABSORPTION
SPECTROPHOTOMETER (AAS) ) เลขที่ 7/2554 ตามอนุมัติ ผู้บัญชาการ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ
ลงวันที่ 12 ม.ค. 2554
1.1.2 คุณลักษณะเฉพาะเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า (Voltage Stabilizer) ขนาด 20 kVA
เลขที่ 1/2556 ตามอนุมัติ ผู้บัญชาการ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ลงวันที่ 23 มกราคม 2556
1.1.3 คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะเครื่ อ งดู ด ความชื้ น เลขที่ 2/2556 ตามอนุ มั ติ ผู้ บั ญ ชาการ
สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ลงวันที่ 23 มกราคม 2556
1.1.4 คุณลักษณะเฉพาะเครื่องกลั่นน้ําบริสุทธิ์ชนิดกลั่น 2 ครั้ง เลขที่ 3/2556 ตามอนุมัติ
ผู้บัญชาการ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ลงวันที่ 23 มกราคม 2556
1.1.5 ขอบเขตของงาน ( Term Of Reference : TOR ) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเครื่องตรวจเขม่าปืนที่มือเชิงปริมาณ
๑.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.4 แบบสัญญาซื้อขาย
๑.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.6 บทนิยาม
(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
/ 1.8 แบบบัญชี...

-2๑.7 แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของกรม
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
ให้ยื่นสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่าย
ใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือ ผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(3) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนา
ถูกต้อง
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.7 (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.3
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบ
อํานาจให้ผู้อื่นกระทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕
/(4) แบบใบ...

-3(4) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.7 (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
การทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ให้ชัดเจน
๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 90 วันนับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย
๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของเครื่องตรวจเขม่าปืนที่มือเชิงปริมาณ (AAS) ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 เพื่อ
ประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง โดย
ผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน 3 วัน
๔.๔ บริษัทผู้ขายจะต้องนําเครื่องตรวจเขม่าปืนที่มือเชิงปริมาณ มาให้คณะกรรมการประกวดราคา
ทดสอบ เปรียบเทียบ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ทางราชการกําหนด โดยจะต้องผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกําหนด และเครื่องรุ่นที่นํามาทดสอบเปรียบเทียบต้องเป็นรุ่นเดียวกับที่ทางบริษัทเสนอขายกับ
ทางราชการ ซึ่งจะต้องเป็นเครื่องใหม่ล่าสุดที่บริษัทผู้ขายทําการจําหน่าย โดยบริษัทผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทั้งหมด
ในกรณีที่บริษัทผู้ขาย ไม่สามารถนําเครื่องตรวจเขม่าปืนที่มือเชิงปริมาณ มาให้คณะกรรมการ
ประกวดราคาทดสอบเปรีย บเทีย บได้ บริษัทผู้ขายจะต้องนํา คณะกรรมการประกวดราคาไปทํา การทดสอบ
เปรียบเทียบ ณ สถานที่ที่บริษัทผู้ขายกําหนดและทางราชการเห็นชอบ โดยบริษัทผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทั้งหมด ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่คณะกรรมการประกวดราคากําหนด
๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารการประกวดราคาทั้งหมด
เสียก่อน ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่น เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจเขม่าปืนที่มือเชิงปริมาณ (AAS) โดยระบุไว้ที่
หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจเขม่าปืนที่มือเชิงปริมาณด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่
1/๒๕๕6” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาฯ ในวันที่ กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา
๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔
เมือ่ พ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
/คณะกรรมการ...

-4คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.6 (๑)
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
หรือวิธอี ื่นใด ที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.6(๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่
มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะ
เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือเป็น ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาที่ก ระทํา การอัน เป็น การขัด ขวางการแข่งขัน ราคาอย่า งเป็น ธรรม หรือเป็ น
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหา
พัส ดุ ภ ายใน ๓ วั น นั บ แต่วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ งจาก คณะกรรมการประกวดราคาการวิ นิ จ ฉัย อุ ทธรณ์ ของหัว หน้ า
หน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่ อคณะกรรมการประกวดราคาว่ า กระบวนการเสนอราคาซื้ อด้ ว ยวิ ธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว้ คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะ หรือติด ต่อสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินการกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่
ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนที่จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอ
ราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย
หรือ ข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและ
กําหนด วัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่
อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคา ฯ
เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) ปฏิบั ติต ามเงื่อ นไขที่ ร ะบุ ไว้ ในหนัง สือแสดงเงื่ อนไขการซื้อและการจ้า งด้ว ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้จะต้องเริ่มต้นที่
6,000,000.- บาท (หกล้านบาทถ้วน)
/(3) ราคา...

-5(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน ที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน ที่ LOG IN แล้วจะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคา
ที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ํากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
(๗) ห้ามผูม้ ีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้วจะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อเสนอกําหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
เสนอราคาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวันที่ มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.
เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ให้ทราบต่อไป
๕. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค
จํานวนเงิน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแต่
วัน ยื่น ซองข้อเสนอทางด้า นเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวัน สิ้น สุด การยืน ราคาโดยหลักประกัน ให้ ใช้อย่า งหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “สํานักงานตํารวจแห่งชาติ” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.5 (๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้ง
เวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.5 (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ําประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่ง
เสนอราคาต่ําสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพัน
แล้ว การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
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-6๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ จะพิจารณาตัดสิน
ด้วยราคารวม
๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ตามข้อ ๒ หรือ ยืน่ หลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ครบถ้ว นตามข้อ ๓ หรือยื่น เอกสารประกวดราคาซื้อด้ว ยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิก ส์
ไม่ถูกต้องต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา
ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ เท่านั้น
๖.๓ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตั ด สิ น การประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ ในการทํ า สั ญ ญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ
ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ มีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึง่ ราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ ได้ และอาจพิจ ารณาเลือกซื้อในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น สํา คัญ และ ให้ถือว่าการตัด สินของศูน ย์พิสูจ น์ห ลักฐาน ๔ เป็น เด็ด ขาด
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน
ไม่วา่ จะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดย
ไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีทผี่ ู้มีสิทธิเสนอราคารายทีเ่ สนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได้คณะกรรมการประกวดราคา หรือ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของ
ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าผูป้ ระสงค์
จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือ
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
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-7ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.6 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว
และจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
6.7 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 ยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา
และสถานที่กําหนด
(2) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้วไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ
(3) ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กําหนดโดย
การเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล
(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก. 008 แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา
๗. การทําสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของ
ได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการของทางราชการนับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 อาจพิจารณา
จัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญา ตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.4 ก็ได้
7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็น
หนังสือ ตามข้อ 7.1 ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญา
ดังระบุในข้อ 1.4 หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับสํานักงานร่วมกันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทําสัญญากับ สํานักงานเจ้าของงบประมาณแต่ละ
สํานักงานโดยตรง ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงิน
เท่ากับ ร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด้ว ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้สํานักงาน ยึดถือไว้
ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันสัญญาอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “สํานักงานตํารวจแห่งชาติ” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา
หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.5(๒)
(4) หนังสือค้ํา ประกันของบริษัทเงิน ทุน หรือ บริษัทเงิน ทุน หลักทรัพย์ ที่ได้รับ อนุญ าตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่ง
ได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.5(๒)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาซื้อขายแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 1.4 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ต่อวัน
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-89. การรับประกันความชํารุดบกพร่องและการซ่อมบํารุง
9.1 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทํา
สั ญ ญาซื้ อ ขายตามแบบดั ง ระบุ ใ นข้ อ ๑.4 แล้ ว แต่ ก รณี จะต้ อ งรั บ ประกั น และให้ บ ริ ก ารตรวจซ่ อ มบํ า รุ ง
เครื่องตรวจเขม่าปืนที่มือเชิงปริมาณ (AAS) ทุก 6 เดือน ในระยะเวลารับประกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
โดยรวมแล้วไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง ณ สถานที่ เครื่องตรวจเขม่าปืนที่มือเชิงปริมาณ (AAS) ตั้งอยู่
9.2 ผูช้ นะการประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญา
จ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันคุณภาพพร้อมความชํารุดบกพร่องของเครื่องตรวจ
เขม่าปืนที่มือเชิงปริมาณ(AAS) และอุปกรณ์ทุกชิ้นตามสภาพใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
9.3 หากเกิดการขัดข้องกับเครื่องตรวจเขม่าปืนที่มือเชิงปริมาณ (AAS) หรืออุปกรณ์ หรือระบบ
ทําให้ไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ขายจะต้องดําเนินการดังนี้
9.3.1 กรณีเกิดความชํารุดบกพร่อง ณ ที่ทําการสํานักงาน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 จะ
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
9.3.2 กรณีที่ผู้ขายไม่สามารถดําเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามข้อ
9.3.1 ผู้ขายจะต้องจัดเครื่องสํารองให้ใช้งานได้ จนกว่าจะดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ
9.3.3 กรณีที่ผู้ขายไม่สามารถจัด หาเครื่องสํารองให้ใช้งานได้ตามปกติ ข้อ 9.3.2
ทางราชการสามารถดําเนินการจัดหาอุปกรณ์มาทํางานทดแทนหรือซ่อมบํารุงตามที่เห็นสมควร โดยผู้ขายจะ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
๑0. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑0.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6
(งบลงทุน) ของ ศพฐ.4
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้เมื่อศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕6 (งบลงทุน) และ หากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ไม่ได้รับอนุมัติเงินค่า
ค่าพัสดุ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้
๑0.๒ เมื่อศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อ
พัสดุตามการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผูข้ ายจะต้องสั่ง หรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือการนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สงิ่ ของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือ เรืออื่นที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวีให้บ รรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มิใช่เ รือไทยซึ่ง จะต้องได้รับ อนุญ าตเช่น นั้น ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น
หรือ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
/(3) ในกรณี...

-9(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูข้ ายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวี
๑๑.๓ ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาซึ่ง ได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้ว ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มี
สิทธิ เสนอราคาแล้ว ต้อ งเข้า ร่ว มเสนอราคาด้ ว ยวิ ธีการทางอิเ ล็กทรอนิ กส์ ต ามเงื่อ นไขที่กํา หนดใน ข้อ ๔.๗
มิฉะนั้น ศูน ย์ พิสูจ น์ ห ลักฐาน ๔ จะริ บ หลัก ประกั น ซองจํา นวนร้อยละ ๕ ของวงเงิ น ที่จัด หาทัน ที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น(ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ใน ข้อ ๗ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้อง
จากผูอ้ อกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น(ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ ของทางราชการ
๑๑.๕ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๔ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือ ข้อกําหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด(ถ้ามี)
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4
สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

