ประกาศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๒๕๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
…………………………………
ด้วย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดย กองบังคับการตํารวจจราจร กองบัญชาการตํารวจนครบาล มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๒๕๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ จํานวน
๑๕๐ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสําหรับไว้ใช้ราชการ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ปี ระกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น
ผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๕. ผู้ที่มาขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นผู้มีอํานาจในการ
ทํานิติกรรม หรือเป็นผู้รับมอบอํานาจ โดยยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนพาณิชย์
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมรับรองสําเนา ต่อเจ้าหน้าที่ในวันซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอีเล็กทรอนิกส์
และขอซื้อได้รายละ ๑ ชุด ผู้ที่มีเอกสารมาแสดงไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง กองบังคับการตํารวจจราจร จะไม่ขายเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ให้ และผู้ท่ีซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จาก กองบังคับการตํารวจจราจร เท่านั้น จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาราคาที่เสนอ
กําหนดฟังคําชี้แจงเกี่ยวข้องกับการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
รายละเอียดต่าง ๆ ในวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ
ห้องประชุมกองบังคับการตํารวจจราจร กองบัญชาการตํารวจนครบาล ชั้น ๙ หากผู้เสนอราคาที่เข้ายื่น
ข้อเสนอจะอ้างสาเหตุของการไม่ไปรับฟังคําชี้แจงยังคงยื่นข้อเสนอได้ แต่หากเกิดข้อบกพร่องหรือผิดพลาดใดๆ
ที่เกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอ ผู้เสนอราคาจะอ้างสาเหตุของการไม่ไปรับฟังคําชี้แจงจากเจ้าหน้าที่มาเป็นข้ออ้าง
ใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
กําหนดยื่น...

-๒กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ที่ทําการกองบังคับการตํารวจจราจร กองบัญชาการตํารวจนครบาล
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เลขที่ ๑๒๓ หมู่ ๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
๑๐๙๐๐ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธกี ารทางอีเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐
บาท ( สองร้อยบาทถ้วน ) ได้ที่ที่ทําการ กองบังคับการตํารวจจราจร กองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เลขที่ ๑๒๓ หมู่ ๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
๑๐๙๐๐ ระหว่าง วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐- ๑๕.๓๐ น. ในวันราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๑๕-๓๐๗๖-๘ ,
โทรสาร ๐-๒๕๑๕-๓๑๗๖ ในวันและเวลาราชการและดูรายละเอียดได้ท่เี ว็บไซต์ www.gprocurement,go,th
และเว็บไซต์ของกองบังคับการตํารวจจราจร www.trafficpolice.go.th
สรุประยะเวลาการดําเนินการ
๑. ปิดประกาศและขายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่
๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔
๒. ชี้แจงเงื่อนไขการประกวดราคาซื้อวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ และรายละเอียดต่าง ๆ ใน
วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.
๓. ยื่นเอกสารการประกวดราคาซื้อวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมหลักประกันการเสนอราคา
โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงิน ๑,๑๐๖,๒๕๐ บาท ณ ที่ทําการกองบังคับการ
ตํารวจจราจร วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น.
๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
๕. เข้าทําการลงทะเบียนวิธีการประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ บริษัท
ป๊อป เนทเวอร์ค จํากัด อาคาร SPACE WIRE COMPANY LIMITED เลขที่ ๔๘/๒๕ ซอยรุ่งเรื่อง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทร. ๐-๒๖๓๐-๑๗๐๐ วันที่ ๒๓ เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔
- ลงทะเบียน เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. ระยะเวลา ๓๐ นาที
- ทดสอบระบบ เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๐.๔๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๕๕ น. ระยะเวลา ๑๕ นาที
- การเสนอราคาเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ระยะเวลา ๓๐ นาที
๖. กําหนดเวลา...

-๓๖. กําหนดเวลาทําการแข่งขันการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ระยะเวลา ๓๐ นาที
และผู้เข้าร่วมประกวดราคาซื้อทุกรายยื่นเอกสารยืนยันราคาครั้งสุดท้าย ให้กองบังคับการตํารวจจราจร
กองบัญชาการตํารวจนครบาล ภายในวันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔
พลตํารวจตรี
( อุทัยวรรณ แก้วสอาด )
ผู้บังคับการ กองบังคับการตํารวจจราจร

