ปก. เลขที่ ๖๖ /๒๕๖๓
หน้า ๑ ของ ๑๒ หน้า
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๖๖/๒๕๖๓
การจ้างผลิตกระโจมชนิดต่างๆ จำนวน ๔ รายการ
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
กองทัพบก โดยกรมพลาธิการทหารบกซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะประกวดราคา
จ้างผลิตกระโจมชนิดต่างๆ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์รายละเอียดตามผนวก ก
ที่แนบ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า (ถ้ามี)
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๗ แบบหนังสือมอบอำนาจ
๑.๘ ผนวก ก
๑.๙ ผนวก ข
๑.๑๐ ผนวก ค
๑.๑๑ ผนวก ง
๑.๑๒ ผนวก จ
๑.๑๓ ผนวก ฉ
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

ปก. เลขที่ ๖๖ /๒๕๖๓
หน้า ๒ ของ ๑๒ หน้า
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการกรรมการผู้จัดการผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจั ดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพ รับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอต้ อ งลงทะเบี ยนในระบบจัด ซื้ อ จั ด จ้ างภาครัฐ ด้ ว ยอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผู้ยื่ น ข้อเสนอต้องได้รับอนุญาตการประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญั ติ
โรงงานพ.ศ. ๒๕๓๕และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอทีย่ ื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอ
ในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานของผู้ร่วมค้า
มาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคล
แต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เ ข้าร่วมค้า
รายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้า ยื่นข้อเสนอกับกรมและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการ
ยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทั้งนี้ “กิจ การร่ว มค้าที่จดทะเบีย นเป็น นิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจ การร่ว มค้า
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

ปก. เลขที่ ๖๖ /๒๕๖๓
หน้า ๓ ของ ๑๒ หน้า
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้า งหุ้น ส่ว นสามัญ หรือ ห้า งหุ้ น ส่ว นจำกัด ให้ยื่น สำเนาหนังสือ รับ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุการรับรองไม่เกิน ๖ เดือน บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี)
(ข) บริษ ัท จำกัด หรือ บริษ ัท มหาชนจำกัด ให้ยื่น สำเนาหนัง สือ รับ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุการรับรองไม่เกิน ๖ เดือน หนังสือบริคณห์สนธิบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
และประทับตรา (ถ้ามี)
(ค)สำเนาหนังสือ รับรองตราประทับ (กรณีที่ตราประทับมีผ ลต่อ การกระทำ
นิติกรรม) ที่มีอายุการรับรองไม่เกิน ๖ เดือน กรณีที่หนังสือรับรองตราประทับไม่มีผลต่อการกระทำนิติกรรม
หากกรมมีความประสงค์ที่จะดำเนินการตรวจสอบหนังสือดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำมาให้
ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้นสำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สำเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้าและเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้าแล้วแต่กรณี
(๔) สำเนาใบทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม (ถ้ ามี )พร้ อ มทั้ ง รั บ รองสำเนาถู ก ต้ อ งและ
ประทับตรา (ถ้ามี)กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
สำหรั บ ผู้ป ระกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีสำเนาหนังสื อจดทะเบียนพาณิ ช ย์
และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(๕) ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ ๒ หรือจำพวกที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ให้ ยื่ น เอกสารหลั ก ฐานการประกอบกิ จ การโรงงานตามที่ ก ำหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งนี้ ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานต้องเป็น
บุคคลเดียวกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่๑ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามแบบในข้ อ ๑ .๖ (๑) โดยไม่ ต้ อ งแนบในรู ป แบบ PDF File (Portable
DocumentFormat)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญ ชีเอกสารส่ วนที่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้วระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่๑ตามแบบ ใน
ข้อ๑.๖ (๑) ให้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)

ปก. เลขที่ ๖๖ /๒๕๖๓
หน้า ๔ ของ ๑๒ หน้า
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ให้แนบหนังสือ
มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายโดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นหนังสือรับรองวัสดุที่ใช้ผลิตกระโจมรูปไข่ ขนาด 5x 9 เมตร
และกระโจมปั้น หยา ขนาด 5x 9 เมตรโดยรับรองว่าเป็นผ้ าใบโพลิเอสเตอร์เคลือบพีวีซีสีขาว ชั้นคุณ ภาพ
เบอร์ ๘ ตาม มอก. ๑๒๓๘ จากผู้ยื่นข้อเสนอ(ตามคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ ๑.๓.๑.๑)
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นหนังสือรับรอง วัสดุที่ใช้ผลิตกระโจมรูปไข่ ขนาด 5x 9 เมตร
และกระโจมปั้นหยา ขนาด 5x 9 เมตรโดยรับรองว่าอกไก่ ,เสากลาง และ เสาราย ทำด้วยเหล็กกลวงกลม
คุณสมบัติตาม มอก. ๑๐๗ จากผู้ยื่นข้อเสนอ(ตามคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ ๑.๓.๑.๔ ,๑.๓.๑.๕ และ ข้อ ๑.๓.๑.๖)
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นหนังสือรับรอง วัสดุที่ใช้ผลิตกระโจมรูปไข่ ขนาด 5x 9 เมตร
และกระโจมปั้ น หยา ขนาด 5x 9 เมตรโดยรั บ รองว่ า เชื อ กโพลิ เอทิ ลี น สี ข าว คุ ณ สมบั ติ ตาม มอก.๘๒๕
จากผู้ยื่นข้อเสนอ (ตามคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ ๑.๓.๑.๑๐)
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นหนังสือรับรอง วัสดุที่ใช้ผลิตกระโจมรูปไข่ ขนาด 5x 9 เมตร
และกระโจมปั้ น หยา ขนาด 5x 9 เมตรโดยรั บ รองว่ า หมุ ด กระโจมพิ ธี ท ำด้ ว ยเหล็ ก ข้ อ อ้ อ ย คุ ณ สมบั ติ
ตาม มอก.๒๔ จากผู้ยื่นข้อเสนอ (ตามคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ ๑.๓.๑.๑๒)
(๖) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นหนังสือรับรอง วัสดุที่ใช้ผลิตกระโจมรูปไข่ ขนาด 5x 9 เมตร
และกระโจมปั้ น หยา ขนาด 5x 9 เมตรโดยรั บ รองว่ า เหล็ ก หั ว เที ย นทำด้ ว ยเหล็ ก เส้ น กลมคุ ณ สมบั ติ
ตาม มอก.๒๐ จากผู้ยื่นข้อเสนอ (ตามคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ ๑.๓.๑.๑๔)
(๗) ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอต้ องยื่ น หนั งสื อรั บ รอง วั ส ดุ ที่ ใช้ ผ ลิ ตกระโจมรู ป สี่ เหลี่ ยมขนาด
5x ๑๒ เมตร โดยรั บ รองว่ า โครงกระโจมและเสาทำด้ ว ยเหล็ ก กลมกลวงอาบสั งกะสี จากผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ
(ตามคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ ๑.๒.๑)
(๘) ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอต้ องยื่ น หนั งสื อรั บ รอง วั ส ดุ ที่ ใช้ ผ ลิ ตกระโจมรู ป สี่ เหลี่ ยมขนาด
5x ๑๒ เมตร โดยรับรองว่าผ้าที่ใช้ทำหลังคาและระบาย มีคุณสมบัติสามารถป้องกันเชื้อราจากผู้ยื่นข้อเสนอ
(ตามคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ ๑.๒.๓)
(๙) ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งยื่ น หนั งสื อ รั บ รอง วั ส ดุ ที่ ใช้ ผ ลิ ต กระโจมทั่ ว ไปขนาดใหญ่
โดยรับรองว่าเสากลาง ,เสาประตู และเสารายทำด้วยเหล็กกลมกลวง จากผู้ยื่นข้อเสนอ ( ตามคุณลักษณะเฉพาะ
ข้อ ๑.๒.๑.๓,๑.๒.๑.๔ และ ข้อ ๑.๒.๑.๕)
(๑๐) ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอต้ อ งยื่ น หนั งสื อรั บ รอง วั ส ดุ ที่ ใช้ ผ ลิ ต กระโจมทั่ ว ไปขนาดใหญ่
โดยรับรองว่าผ้าที่ใช้ทำกระโจม มีลักษณะทนต่อเปลวไฟป้องกันการรั่วซึม ป้องกันรา และทนต่อสภาพดินฟ้า อากาศของประเทศไทยได้ดี จากผู้ยื่นข้อเสนอ (ตามคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ ๑.๒.๑.๙ (๑) )
(๑๑) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นหนังสือรับรอง วัสดุที่ใช้ผลิตกระโจมทั่วไปขนาดใหญ่ โดยรับรอง
ว่าหมุ ด ยาวและหมุ ด สั้ น ทำด้ ว ยโลหะชนิ ด เบา จากผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ (ตามคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะข้ อ ๑.๒.๑.๖
และคุณลักษณะเฉพาะ๑.๒.๑.๗)

ปก. เลขที่ ๖๖ /๒๕๖๓
หน้า ๕ ของ ๑๒ หน้า
(๑๒) เอกสารของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ หากเป็น ภาษาต่า งประเทศจะต้อ งแปลเป็น
ภาษาไทยให้ถูกต้องครบถ้วน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญของศาลในทางการแปลเอกสารตามประเภทของเอกสารที่ได้
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานศาลยุติธรรมพร้อมลงนามรับรองการแปล โดยระบุหมายเลขทะเบียน
ผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานศาลยุติธรรมที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ให้ปรากฏด้วยและให้แนบสำเนาหนังสือรับขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้เชี่ยวชาญกับสำเนาบัตรประจำตัวผู้เชี่ยวชาญด้วย
(๑๓) การรั บรองเอกสารที่ ทำในต่ างประเทศให้ ถื อปฏิ บั ติ ตามแนวทางปฏิ บั ติ ตาม
ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ.๒๕๓๙
(ก) เอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือสถานกงสุล
ของต่างประเทศในไทยและผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศจึงจะถือว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง หรือ
(ข) เอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือสถานกงสุล
ของไทยที่มีเขตอาณาในประเทศนั้นๆ และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ จึงจะถือว่าเป็นเอกสาร
ที่ถูกต้อง
(๑๔) บัญชีเอกสารส่วนที่๒ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามแบบในข้ อ ๑.๖ (๒)โดยไม่ ต้ อ งแนบในรู ป แบบ PDF File (Portable
DocumentFormat)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้ว น
ถูก ต้อ งแล้ว ระบบจัด ซื ้อ จัด จ้า งภาครัฐ ด้ว ยอิเ ล็ก ทรอนิก ส์จ ะสร้า งบัญ ชีเ อกสารส่ว นที ่๒ ตามแบบ ใน
ข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
หากกรมมีความประสงค์ ที่จะตรวจสอบหลักฐานในการยื่นข้อเสนอฉบับจริง ตามข้อ ๓
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำเอกสารดังกล่าวมาแสดงต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
๔.การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอต้ อ งยื่ น ข้อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อ จัด จ้างภาครัฐ ด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นและจะต้อง
กรอกข้อความให้ ถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัว ตนของผู้ยื่นข้อเสนอ
โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่ วยและหรือต่ อรายการตามเงื่อนไขที่ ระบุ ไว้ท้ ายใบเสนอราคา
ให้ถูก ต้องทั้งนี้ร าคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน ทั้งตัว เลขและตัว หนังสือถ้าตัว เลขและตัว หนังสือไม่ ตรงกัน
ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

ปก. เลขที่ ๖๖ /๒๕๖๓
หน้า ๖ ของ ๑๒ หน้า
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วันนับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้างโดยกำหนดส่งมอบพัสดุอันเป็นงานจ้างณกองยกกระบัตร กรมพลาธิการทหารบก ตำบล
ท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๔.๔ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอตาม ผนวก ข ที่แนบ เพื่อใช้ในการ
ตรวจทดลองหรื อประกอบการพิ จ ารณาและหรือ ประกอบการทำสั ญ ญาในวัน ที่ ๓๑ มี น าคม ๒๕๖๓
ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ น. ถึง ๑๐๐๐ น. ณ ห้องรับและเปิดซอง กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่ง ตัว อย่างของพัส ดุที่ส่งมอบนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้อง
ส่งมอบในสภาพที่เรียบร้อย และต้องทำเครื่องหมาย ผูกป้าย เขียนชื่อ บริษัท ห้าง ร้าน ติดไว้ให้ชัดเจนหากพ้น
กำหนดเวลาแล้ว กรมจะไม่รับของตัวอย่างดังกล่าวโดยเด็ดขาด
ทั้งนี้กรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือ
หรือไม่ใช้แล้ว กรมจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ
การตรวจทดลองตัวอย่างของพัสดุจะใช้เครื่องมือทดสอบของทางราชการเท่านั้นในกรณี
ที่จำเป็นต้องส่งไปตรวจทดลองที่หน่วยงานอื่นผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ผู้มายื่นตัวอย่างของพัสดุ ต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจว่าเป็นผู้แทนผู้ยื่นข้อเสนอ
(กรณีผู้ยื่นฯ มิได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจผูกพัน) โดยให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
๔.๕ ก่อนเสนอราคาผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญารายละเอียดและขอบเขตของ
งานฯลฯให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตาม
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้อ งยื่น ข้อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อ จัด จ้า งภาครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง๑๖.๓๐ น. และเวลาใน
การเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้วจะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคาแล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กรมผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ
๑.๕ (๑) หรือไม่หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราย
อื่นคณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่าก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอมี ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯเชื่อ ว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็น ผู้ยื่นข้อเสนอและกรมจะพิจารณาลงโทษ

ปก. เลขที่ ๖๖ /๒๕๖๓
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ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานเว้นแต่กรมจะพิจารณาเห็น ว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการ
กระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม
๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลาที่
กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้อ งศึก ษาและทำความเข้า ใจในระบบและวิ ธีก ารเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำบัญชีรายละเอียดแสดงราคาต่อหน่วยและราคารวมของ
กระโจมชนิดต่างๆ จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดตาม ผนวก ก ที่แนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยให้ นำมายื่นต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็ กทรอนิ กส์ หลังจากที่ได้รั บ แจ้งว่าผ่ านการคัดเลื อกในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ ว ทั้งนี้ ราคารวมของแต่ล ะ
รายการเมื่อนำมารวมกัน จะต้อ งเท่ากับ ราคารวมต่ ำสุ ด ตามที่ ได้เสนอราคาไว้ในใบเสนอราคาจ้างด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จะพิจารณาจากราคารวมต่ำสุด
๕.๓ หากผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายใดมี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามข้ อ ๒หรื อ ยื่ น หลั ก ฐานการ
ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายใดเสนอเอกสารทางเทคนิ คหรือรายละเอียดคุณลั กษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอี ยดแตกต่ างไปจากเงื่อ นไขที่ กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ ก ส์
ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๕.๔ กรม สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ป รากฏชื่อ ผู้ยื่น ข้อ เสนอรายนั้น ในบัญ ชีร ายชื่อ ผู้รับ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
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๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญาคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือกรมมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้กรมมีสิทธิ
ที่จะไม่รับข้อเสนอไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๖ กรมทรงไว้ซึ่งสิท ธิที่จ ะไม่รับ ราคาต่ำ สุดหรือ ราคาหนึ่งราคาใดหรือ ราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัด จ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณาทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็ น สำคั ญ และให้ ถื อ ว่ า การตั ด สิ น ของกรมเป็ น เด็ ด ขาดผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะเรี ย กร้ อ งค่ า ใช้ จ่ า ยหรื อ
ค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อ ถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอ
กระทำการโดยไม่ สุ จ ริ ต เช่ น การเสนอเอกสารอั น เป็ น เท็ จ หรื อ ใช้ ชื่ อ บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น มา
ยื่นข้อเสนอแทนเป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือกรมจะให้ ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ
หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ
จากกรม
๕.๗ก่อ นลงนามในสัญ ญากรมอาจประกาศยกเลิก การประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส์
หากปรากฏว่า มีการกระทำที่เข้าลัก ษณะผู้ยื่น ข้อ เสนอที่ช นะการประกวดราคาหรือ ที่ได้รับ การคัด เลือ ก
มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือ
สมยอมกั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายอื่ น หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ในการเสนอราคาหรื อ ส่ อ ว่ า กระทำการทุ จ ริ ต อื่ น ใด
ในการเสนอราคา
๖. การทำสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓
หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
ซึ่งเป็ น เช็ค หรือ ดราฟท์ล งวัน ที่ ที่ ใช้เช็ค หรือ ดราฟท์ นั้น ชำระต่ อเจ้ าหน้ าที่ในวัน ทำสั ญ ญาหรือก่ อนวัน นั้ น
ไม่เกิน ๓ วันทำการ
๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนดดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
โดยให้ทำหนังสือค้ำประกันดังกล่าวไว้ต่อ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
๖.๔ หนังสือค้ำประกัน ของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลัก ทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
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ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนั งสือ
ค้ำประกัน ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ๑.๔ (๑)โดยให้ทำหนังสือค้ำประกัน
ดังกล่าวไว้ต่อ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กรมจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว
ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญาจ้าง
หรือข้อตกลงและกรมได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะกำหนดดังนี้
๘.๑กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากกรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ๘.๑จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน
ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ของราคางานจ้างทั้งหมดนั้นแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ๑๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยบาท)
๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ซึ่งได้ ทำสัญ ญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ๑.๓
หรือทำข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงานโดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ๑๕ของราคาค่าจ้าง
ทั้งหมด แต่ทั้งนี้จ ะต้อ งส่งมอบหลัก ประกัน เงิน ล่ว งหน้า เป็น พัน ธบัตรรัฐ บาลไทย หรือ หนัง สือ ค้ำประกัน
หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) ให้แก่กรม
ก่อนการรับเงินล่วงหน้านั้น
หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ขอรับเงินล่วงหน้าให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือถึงกรมก่อนการ
ลงนามในสัญญา
๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่า จ้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
แล้วเท่านั้น
๑๑.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้วถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้ น ต้ อ งนำเข้ ามาโดยทางเรื อในเส้ น ทางที่ มี เรือ ไทยเดิ น อยู่แ ละสามารถให้ บ ริก ารรับ ขนได้ ตามที่
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนดผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็ นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน
๗วันนับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่
เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ กรมสงวนสิท ธิ์ที่จ ะแก้ไขเพิ่ม เติม เงื่อ นไข หรือ ข้อ กำหนดในแบบสัญ ญาหรื อ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้มีความขัดหรือ
แย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรมคำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุดและผู้ยื่นข้อเสนอ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๑.๖ กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้
(๑) กรมไม่ ได้ รั บ การจั ด สรรเงิ น ที่ จ ะใช้ ในการจั ด จ้ า งหรื อ ได้ รั บ จั ด สรรแต่
ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ช นะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกัน กับ ผู้ยื่น ข้อเสนอรายอื่น หรือ เจ้าหน้าที่ในการเสนอราคาหรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่น ใด
ในการเสนอราคา
(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กรมหรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้างผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
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๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
กรมสามารถนำผลการปฏิบัติง านแล้ว เสร็จ ตามสัญ ญาของผู ้ยื่น ข้อ เสนอที่ ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทำสัญญากับกรมไว้ชั่วคราว
๑๔. ข้อกำหนดอื่นๆ
๑๔.๑ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้อ งยิน ยอมให้ค ณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไปตรวจขีดความสามารถ ณ สถานที่ที่จะทำงานจ้างที่ได้แสดงไว้นั้น
๑๔.๒ ผู้ยื่ นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ รับจ้างจะต้องจัดทำแผ่ นป้ายทะเบียน
สินทรัพย์ ติดไว้ที่กระโจมชนิดต่างๆ จำนวน ๔ รายการ ทุกหลังที่ส่งมอบ โดยมีรูปแบบและตำแหน่งที่ติดตั้งดังนี้
๑๔.๒.๑ รูปแบบของป้ายทะเบียนสินทรัพย์ ตามผนวก ค ที่แนบโดยใช้รูปแบบ
ตัวอักษรเป็นแบบ TH SarabunPSK ขนาด ๑๘
๑๔.๒.๒ การติด แผ่น ป้า ยทะเบีย นสิน ทรัพ ย์เข้ากับ กระโจมชนิดต่างๆ จำนวน
๔ รายการ โดยให้สกรีนลงบนแผ่นผืนผ้าใบที่มีคุณสมบัติเดียวกันกับผ้าใบที่ใช้ผลิตกระโจมด้วยตัวอักษรสีดำ และ
สามารถอ่ า นได้ ชั ด เจน โดยมี ข นาดของแผ่น ป้า ยกว้า ง ๑๐ เซนติเ มตร สูง ๘ เซนติเ มตร สำหรับ
การเย็บติดแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ ของ กระโจมปั้นหยา ขนาด 5X9 เมตร,กระโจมรูปสี่เหลี่ยม ขนาด
5X12 เมตรและ กระโจมทั่ว ไปขนาดใหญ่ ให้เย็บ เข้ากับ บริเวณผนังส่วนหน้าด้านใน และสำหรับกระโจม
รูปไข่ ขนาด 5X9 เมตรให้เย็บเข้ากับบริเวณผนังส่วนข้างด้านใน
๑๔.๒.๓ ตำแหน่งการติดแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ ของกระโจมปั้นหยา ขนาด
5X9 เมตร,กระโจมรูป สี่เหลี่ย มขนาด 5X12 เมตรและ กระโจมทั่ว ไปขนาดใหญ่ บริเวณผนังส่วนหน้า
ด้านใน ตามผนวก ง และ ตำแหน่ งการติด แผ่ นป้ ายทะเบี ยนสิ นทรัพ ย์ กระโจมรูป ไข่ ขนาด 5X9 เมตร
บริเวณผนังส่วนข้างด้านใน ตามผนวก จ ที่แนบ
๑๔.๓ กรณีที่คำแปลเอกสารที่เป็นภาษาไทยกับต้นฉบับที่เป็นภาษาต่างประเทศมีข้อความ
ขัดแย้งกันกรมจะถือเอาภาษาไทยเป็นหลักในการพิจารณา ซึ่งข้อความภาษาไทยนี้จะใช้เป็นหลักในการทำ
สัญญาด้วย และหากกรมพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณี คำแปลภาษาไทยที่ขัดแย้งกับภาษาต่างประเทศนี้ก่อให้เกิด
การได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่นอย่างเห็นได้ชัด กรมจะถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ผิดเงื่อนไขซึง่
อาจจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นก็ได้
๑๔.๔ การส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว
หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ว่าจ้าง
ณ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก ในเวลาราชการก่อนวันส่งมอบ
๑๔.๕ กรมจะทำการทดสอบและทดลองสิ่งของที่ส่งมอบให้ในสัญญาตามคุณลักษณะ
เฉพาะสิ่งอุปกรณ์ของทางราชการ ตามข้อ ๑.๑ โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนจะรับสิ่งของเข้าคลังฯ ในการนี้
ผู้รับจ้างต้องยินยอมให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไปทำการสุ่มวัสดุ ที่สำหรับใช้ในการผลิต กระโจมชนิดต่างๆ
จำนวน ๔ รายการ ตามผนวก ฉ ที่ แ นบ เพื่ อ นำมาทำการทดสอบคุ ณ ภาพตามที่ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์กำหนดไว้
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กรมพลาธิการทหารบก

