ปก.เลขที่ ๖๘ /๒๕๖๓
หน้า ๑ ของ ๑๑ หน้า
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๖๘ /๒๕๖๓
การซือ้ ตู้เย็น (ตู้เย็นพาณิชย์ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์ฟุต แบบยืน ชนิด ๒ ประตู) จานวน ๑ รายการ
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓
กองทัพบก โดยกรมพลาธิการทหารบก ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะประกวดราคา
ซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตาม ผนวก ก ที่แนบ ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้
ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่
กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด
ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า (ถ้ามี)
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๗ แบบหนังสือมอบอานาจ
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

ปก.เลขที่ ๖๘ /๒๕๖๓
หน้า ๒ ของ ๑๑ หน้า
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการกรรมการผู้จัดการผู้บริหารผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจั ดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็น บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คล ผู้ มี อ าชี พ ขายพั ส ดุ ที่ ป ระกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอต้ อ งลงทะเบีย นในระบบจั ด ซื้อ จัด จ้ างภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิก ส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอทีย่ ื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอ
ในนาม “กิจการร่ว มค้า ” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานกิจการร่วมค้า ดังกล่าวสามารถนาผลงานของผู้ร่วมค้า
มาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคล
แต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า
รายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้า ยื่นข้อเสนอกับกรมและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการ
ยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทั้งนี้ “กิจ การร่ว มค้า ที่จ ดทะเบีย นเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่ว มค้า
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่ว นสามัญหรือห้างหุ้นส่ว นจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุการรับรองไม่เกิน ๖ เดือน บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี)

ปก.เลขที่ ๖๘ /๒๕๖๓
หน้า ๓ ของ ๑๑ หน้า
(ข)บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลที่มีอายุการรับรองไม่เกิน ๖ เดือน หนังสือบริคณห์สนธิบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจ
ควบคุม (ถ้า มี) บัญ ชีร ายชื่อ ผู้ถือ หุ้น และบัญ ชีผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ ( ถ้า มี) พร้อ มรับ รองสาเนาถูก ต้อ งและ
ประทับตรา (ถ้ามี)
(ค)สาเนาหนังสือรับรองตราประทับ (กรณีที่ตราประทับมีผลต่อการกระทานิติ
กรรม) ที่มีอายุการรับรองไม่เกิน ๖ เดือน กรณีที่ห นังสือรับรองตราประทับไม่มีผลต่อการกระทานิติกรรม
หากกรมมีความประสงค์ที่จะดาเนินการตรวจสอบหนังสือดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนามาให้
ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
(๒)ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้นสาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้าและเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้าแล้วแต่กรณี
(4) ส าเนาใบทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม (ถ้ า มี )พร้ อ มทั้ ง รั บ รองส าเนาถู ก ต้ อ งและ
ประทับตรา (ถ้ามี)กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
สาหรั บผู้ ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีสาเนาหนังสื อจดทะเบียนพาณิช ย์
และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่๑ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามแบบในข้ อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ ต้ อ งแนบในรู ป แบบ PDF File (Portable
DocumentFormat)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้วระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ
ในข้อ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทนให้แนบหนังสือ
มอบอานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายโดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) แคตตาล็อก ตามข้อ ๔.๔
(๓) หนังสือรับรอง ฉนวนกันความร้อน และ ระบบความเย็น ตาม มอก.๑๒๓๕ และ
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมในปัจจุบัน ตามคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ ๑.๒.๒ จากผู้เสนอราคา หรือผู้ผลิต
(๔) หนั ง สื อ รั บ รอง ปริ ม าตรบรรจุ ตามคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ ข้ อ ๑.๒.๖.๒
จากผู้เสนอราคา หรือผู้ผลิต

ปก.เลขที่ ๖๘ /๒๕๖๓
หน้า ๔ ของ ๑๑ หน้า
(๕) หนังสือแสดงรายละเอียดประเทศผู้ผลิต โดยระบุชื่อประเทศผู้ผลิตพัสดุเพียง
ประเทศเดียว รวมทั้งให้ระบุชื่อ บริษัท ห้าง ร้าน ผู้ผลิต ยี่ห้อ รุ่น และตราเครื่องหมาย (ถ้ามี) ด้วย
(๖) เอกสารของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ หากเป็น ภาษาต่า งประเทศจะต้อ งแปลเป็น
ภาษาไทยให้ถูกต้องครบถ้วน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญของศาลในทางการแปลเอกสารตามประเภทของเอกสารที่ได้
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญของสานักงานศาลยุติธรรมพร้อมลงนามรับรองการแปล โดยระบุหมายเลขทะเบียน
ผู้เชี่ยวชาญของสานักงานศาลยุติธรรมที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ให้ปรากฏด้วยและให้แนบสาเนาหนังสือรับขึ้นทะเบียน
เป็นผู้เชี่ยวชาญกับสาเนาบัตรประจาตัวผู้เชี่ยวชาญด้วย
(๗) การรับรองเอกสารที่ทาในต่างประเทศให้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ.๒๕๓๙
(ก) เอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือสถานกงสุล
ของต่างประเทศในไทยและผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศจึงจะถือว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง หรือ
(ข) เอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือสถานกงสุล
ของไทยที่มีเขตอาณาในประเทศนั้นๆ และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ จึงจะถือว่าเป็นเอกสาร
ที่ถูกต้อง
(๘) บัญชีเอกสารส่วนที่๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัด จ้า งภาครัฐ ด้ว ยอิเล็กทรอนิก ส์ต ามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)โดยไม่ต้อ งแนบในรูป แบบ PDF File (Portable
DocumentFormat)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่ ว นที่ ๒
ครบถ้วน ถูกต้องแล้วระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ตามแบบใน
ข้อ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
หากกรมมีความประสงค์ที่จะตรวจสอบหลักฐานในการยื่นข้อเสนอฉบับจริง ตาม
ข้อ ๓ ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอจะต้ องน าเอกสารดั ง กล่ า วมาแสดงต่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
๔.การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอต้อ งยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อจัด จ้างภาครั ฐ ด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นและจะต้อง
กรอกข้อความให้ ถูกต้องครบถ้ว นพร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัว ตนและทาการยืนยันตัว ตนของผู้ยื่นข้อเสนอ
โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดีย วโดยเสนอราคารวม และหรือต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัว เลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัว หนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือ
เป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่า ย
อื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัส ดุให้ ณ กองยกกระบัตร กรมพลาธิการทหารบก ตาบลท่าทราย
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
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ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่น ข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก ของตู้เย็น (ตู้เย็นพาณิชย์ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์ฟุต
แบบยื น ชนิ ด ๒ ประตู) จ านวน ๑ รายการ ไปพร้อ มการเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อ จัด จ้า งภาครัฐ ด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อกผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
ห้ามมิให้ผู้ยื่นข้อเสนอสาเนาเอกสารคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการละเอียด
จากต้นฉบับของทางราชการที่แนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อมายื่นเป็นเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ
๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ ตามผนวก ก. ที่แนบ
และถือเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งของที่ส่งมอบตามสัญญา เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา
และหรือประกอบการทาสัญญา ในวันที่ ๓๑ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องรับและเปิดซอง
กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก ตาบลท่า ทราย อาเภอเมือ งนนทบุรี จัง หวัด นนทบุรี ซึ่ง ตัว อย่า งของ
พัส ดุที่ ส่ง มอบนั้น ผู้ยื่น ข้อ เสนอจะต้องส่งมอบในสภาพที่เรียบร้อย และต้องทาเครื่องหมาย ผูกป้าย เขียนชื่อ
บริษัท ห้าง ร้าน ติดไว้ให้ชัดเจนหากพ้นกาหนดเวลาแล้ว กรมจะไม่รับของตัวอย่างดังกล่าวโดยเด็ดขาด
ทั้งนี้กรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือ
หรือไม่ใช้แล้ว กรมจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ
การตรวจทดลองตัวอย่างของพัสดุจะใช้เครื่องมือทดสอบของทางราชการเท่านั้นในกรณี
ที่จาเป็นต้องส่งไปตรวจทดลองที่หน่วยงานอื่นผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ผู้มายื่น ตัวอย่างของพัสดุ ต้องแสดงหลักฐานการมอบอานาจว่าเป็นผู้แทนผู้ยื่นข้อเสนอ
(กรณีผู้ยื่นฯ มิได้เป็นกรรมการผู้มีอานาจผูกพัน) โดยให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้องด้วย
๔.๖ ก่อนการเสนอราคาผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้อ งยื่น ข้อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อ จัด จ้า งภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้วจะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
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ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคาแล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กรมผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็น ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่ว มกันกับ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
ตามข้อ ๑.๕(๑) หรือไม่หากปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็น ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่นคณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้น ออกจากการเป็น ผู้ยื่น
ข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่าก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯเชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอและกรมจะพิจารณาลงโทษ ผู้
ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานเว้น แต่กรมจะพิจารณาเห็น ว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการ
กระทาดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม
๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่นๆ(ถ้ามี)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา
ที่กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้อ งศึก ษาและทาความเข้า ใจในระบบและวิธีก ารเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
๕.๑ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จะพิจารณาจากราคาต่อหน่วยต่าสุด
๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ
และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๕.๔ กรม สงวนสิท ธิ์ ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้

ปก.เลขที่ ๖๘ /๒๕๖๓
หน้า ๗ ของ ๑๑ หน้า
(๑) ไม่ป รากฏชื่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญ ชีร ายชื่อ ผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญหรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาสัญญาคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้กรมมีสิทธิ
ที่จะไม่รับข้อเสนอไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๖ กรมทรงไว้ ซึ่ง สิทธิที่จะไม่รับ ราคาต่าสุด หรือ ราคาหนึ่ง ราคาใดหรือ ราคาที่เ สนอ
ทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โ ดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณาทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ ทาง
ราชการเป็ น ส าคั 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
ค่าเสียหายใดๆมิได้รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็น
ผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็ น ผู้ยื่ นข้อเสนอที่ได้รั บการคัดเลื อกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อ ถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอ
กระทาการโดยไม่สุ จ ริ ตเช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมายื่น
ข้อเสนอแทนเป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุดเสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือกรมจะให้ผู้ยื่น ข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดาเนิน การ
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้กรมมีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรื อไม่รั บราคาของผู้ ยื่ นข้อเสนอรายนั้ นทั้งนี้ ผู้ ยื่นข้อเสนอดังกล่ าวไม่มีสิ ทธิ เรียกร้องค่ าใช้จ่ายหรื อ
ค่าเสียหายใดๆจากกรม
๕.๗ ก่อ นลงนามในสัญ ญากรมอาจประกาศยกเลิก การประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส์
หากปรากฏว่า มีก ารกระทาที่เข้า ลักษณะผู้ยื่น ข้อเสนอที่ช นะการประกวดราคาหรือ ที่ไ ด้รับการคัด เลือ ก
มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือ
สมยอมกั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายอื่ น หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ใ นการเสนอราคาหรื อ ส่ อ ว่ า กระท าการทุ จ ริ ต อื่ น ใด
ในการเสนอราคา
๖. การทาสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน๕วันทาการนับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อกรมจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทาสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน๕วันทาการหรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ ตาม ข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ ๑.๓ กับกรมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจาก

ปก.เลขที่ ๖๘ /๒๕๖๓
หน้า ๘ ของ ๑๑ หน้า
วันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ๕ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญาหรือก่อนวันนั้นไม่เกิน๓
วันทาการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนดดังระบุในข้อ๑.๔ (๑) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
โดยให้ทาหนังสือค้าประกันดังกล่าวไว้ต่อ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
(๔) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้าประกันของธนาคารที่ คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ๑.๔ (๑) โดยให้ ทาหนังสือค้าประกัน
ดังกล่าวไว้ต่อ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลัก ประกัน นี้จ ะคืน ให้โ ดยไม่มีด อกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับ ถัด จากวัน ที่ผู้ช นะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
๗. ค่าพัสดุและการจ่ายเงิน
กรมจะจ่ายค่า สิ่ง ของซึ่งได้รวมภาษีมูล ค่า เพิ่ม ตลอดจนภาษีอ ากรอื่นๆและค่า ใช้จ่า ย
ทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญา
ซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือและกรมได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง
ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทาสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓
หรือทาข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือแล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบสิ่งของโดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดีดังเดิมภายใน๓๐วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ๑๕ของราคาพัสดุที่
เสนอขายทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่ว งหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือ ค้า
ประกัน หรือหนังสือค้าประกัน อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
ให้แก่กรมก่อนการรับเงินล่วงหน้านั้น
หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ขอรับเงินล่วงหน้าให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือถึงกรมก่อน
การลงนามในสัญญา
๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
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๑๑.๑เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
แล้วเท่านั้น
๑๑.๒เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้น
ต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาหนดผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน๗วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัด การให้สิ่ง ของที่ซื้อ ขายดัง กล่า วบรรทุ ก โดยเรื อ ไทยหรื อ เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู้ ยื่ น ข้อเสนอซึ่ง กรมคัดเลื อกแล้ ว ไม่ไปทาสั ญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสื อ
ภายในเวลาที่กาหนดดังระบุไว้ในข้อ๗กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้า
ประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ กรมสงวนสิท ธิ์ที่จ ะแก้ไ ขเพิ่ม เติม เงื่อ นไขหรือ ข้อ กาหนดในแบบสัญ ญา หรือ
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้มีความขัดหรือ
แย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของกรมคาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุดและผู้ยื่นข้อเสนอไม่
มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม
๑๑.๖ กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆจากกรมไม่ได้
(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรร
แต่ไม่เพียงพอที่จะทาการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ช นะการจัดซื้อหรือ ที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคาหรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดใน
การเสนอราคา
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(๓) การทาการจัด ซื้อ ต่อ ไปอาจก่อ ให้เ กิด ความเสีย หายแก่ ก รมหรือ กระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงซึ่ง
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒.การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
กรมสามารถนาผลการปฏิบัติงานแล้ว เสร็จ ตามสัญ ญาของผู้ ยื่น ข้อ เสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทาสัญญากับกรมไว้ชั่วคราว
๑๔. ข้อกาหนดอื่นๆ
๑๔.๑ ผู้ยื่ น ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็น ผู้ ขายจะต้องจัดทาแผ่ นป้ายทะเบียน
สินทรัพย์ติดไว้ที่สิ่งของที่ส่งมอบทุกตู้ โดยมีรูปแบบและข้อกาหนดในการติดแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ ดังนี้
๑๔.๑.1 รูปแบบแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์
ป้ายทะเบียนสินทรัพย์
ตู้เย็น (ตู้เย็นพาณิชย์ ขนาด ๒๐
ชื่อสิ่งอุปกรณ์
ลูกบาศก์ฟุต แบบยืน ชนิด ๒ ประตู)
รหัสศูนย์ต้นทุน
0200400075
หมายเลขสินทรัพย์/ลาดับ
..................................
หมายเลขประจา
..................................
สายยุทธบริการ
พธ.
เอกสารอ้างอิง
ระบุสัญญา/ใบสั่ง พร้อมทั้งวัน เดือน
ปี และชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน ที่เป็น
ผู้ขาย
1๔.๑.2 แผ่นป้ายทาด้วยสติ๊กเกอร์พลาสติกพื้นหลังสี ขาวพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีดา
โดยใช้แบบอักษรTH SarabunPSK
๑๔.๑.๓ ขนาดแผ่นป้าย กว้าง 10 เซนติเมตร สูง 8 เซนติเมตร
๑๔.๒ กรณีที่คาแปลเอกสารที่เป็นภาษาไทยกับต้นฉบับที่เป็นภาษาต่างประเทศมีข้อความ
ขัดแย้งกันกรมจะถือเอาภาษาไทยเป็นหลักในการพิจารณา ซึ่งข้อความภาษาไทยนี้จะใช้เป็นหลักในการทา
สัญญาด้วย และหากกรมพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีคาแปลภาษาไทยที่ขัดแย้งกับภาษาต่างประเทศนี้ก่อให้เกิด
การได้เปรีย บเสีย เปรีย บกับ ผู้ ยื่น ข้อ เสนอรายอื่นอย่างเห็นได้ชัด กรมจะถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ผิดเงื่อนไข
ซึ่งอาจจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นก็ได้
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๑๔.๓ การส่งมอบพัสดุตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียวหรือส่งมอบ
หลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกาหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทาเป็นหนังสือนาไปยื่นต่อผู้ ซื้อ ณ กองจัดหา
กรมพลาธิการทหารบก ในเวลาราชการก่อนวันส่งมอบ
๑๔.๔ กรมจะทาการทดสอบและทดลองสิ่งของที่ส่งมอบให้ในสัญญาตามคุณลักษณะเฉพาะ
สิ่งอุปกรณ์ของทางราชการ ตามข้อ ๑.๑ โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่ อนจะรับสิ่งของเข้าคลังฯ

กรมพลาธิการทหารบก

