ปก. เลขที่ ๑๑๓ /๒๕๖๔
หนา ๑ ของ ๑๓ หนา
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ๑๑๓ /๒๕๖๔
การจางผลิตเสื้อยืดแขนยาวคอปก (สีเขียว) (หนวยขึ้นตรงกองทัพบก)จํานวน๑รายการ
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
กองทัพบก โดยกรมพลาธิการทหารบก ซึ่งตอไปนี้เ รีย กวา “กรม” มีค วามประสงคจะ
ประกวดราคาจ างผลิ ตเสื้ อยืดแขนยาวคอปก (สีเขีย ว) (หนว ยขึ้นตรงกองทัพบก)จํานวน๑รายการดว ยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส รายละเอียดตาม ผนวก ก ที่แนบโดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบสัญญาจางทําของ
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา (ถามี)
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๗ ผนวก ก
๑.๘ ผนวก ข
๑.๙ ผนวก ค
๑.๑๐ แบบหนังสือมอบอํานาจ
๑.๑๑ แผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ
ไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

ปก. เลขที่ ๑๑๓ /๒๕๖๔
หนา ๒ ของ ๑๓ หนา
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการกรรมการผูจัดการผูบริหารผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว
๒.๘ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ผู ยื่ น ข อ เสนอต อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอตองไดรับอนุญาตการประกอบกิจการโรงงาน ตามพระราชบัญญัติ
โรงงานพ.ศ. ๒๕๓๕และที่แกไขเพิ่มเติม
๒.๑๒ ผูยื ่น ขอ เสนอที ่ยื่น ขอ เสนอในรูป แบบของ “กิจ การรว มคา ”หมายความวา
กิจการที่มีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรวาจะดําเนินการรวมกันเปนทางการคาหรือหากําไร
ระหวางบริษัทกับบริษัท บริษัทกับหางหุนสวนนิติบุคคล หางหุนสวนนิติบุคคลกับหางหุนสวนนิติบุคคล หรือ
ระหวางบริษัทและ/หรือหางหุนสวนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล หางหุนสวนสามัญ
นิติบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศโดยขอตกลงนั้นอาจกําหนดใหมีผูเขารวมคาหลัก
ก็ได โดยกิจการรวมคาที่จะเขายื่นขอเสนอตองปฏิบัติดังนี้
(๑) กรณีที่ขอตกลงระหวางผูเ ขารว มคา กําหนดใหผูเขารว มคารายใดรายหนึ่ง
เปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ
หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย
(๒) กรณีที่ขอตกลงระหวางผูเ ขารว มคา กําหนดใหผูเขารว มคารายใดรายหนึ่ง
เปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวมคานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคา
ที่ยื่นขอเสนอ
สําหรับขอตกลงระหวางผูเขารวมคาที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน
(๓) กรณีที่ขอตกลงระหวางผูเขารวมคากําหนดใหมีการมอบหมายผูเขารวมคาราย
ใดรายหนึ่งเปนผูยื่นขอเสนอในนามกิจการรวมคา การยื่นขอเสนอดังกลาวไมตองมีหนังสือมอบอํานาจ
สําหรับขอตกลงระหวางผูเขารวมคาที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูยื่น
ขอเสนอ ผูเขารวมคาทุกรายจะตองลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอํานาจใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูยื่น
ขอเสนอในนามกิจการรวมคา

ปก. เลขที่ ๑๑๓ /๒๕๖๔
หนา ๓ ของ ๑๓ หนา
(๔) ใหผูเขารวมคาที่ไดรับมอบหมายหรือมอบอํานาจตาม (๓) ดําเนินการดาวนโหลด
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จึงจะมีสิทธิในการเขายื่นขอเสนอในนามกิจการรวมคาได
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หา งหุน สว นสามัญ หรือ หา งหุน สว นจํา กัด ใหยื่น สํา เนาหนัง สือ รับ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุการรับรองไมเกิน ๖ เดือน บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
พรอมรับรองสําเนาถูกตองและประทับตรา (ถามี)
(ข) บริษ ัท จํ า กัด หรือ บริษ ัท มหาชนจํ า กัด ใหยื ่น สํ า เนาหนัง สือ รับ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุการรับรองไมเกิน ๖ เดือน หนังสือบริคณหสนธิบัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ
ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) บัญชีรายชื่อผูถือหุน และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
และประทับตรา (ถามี)
(ค)สําเนาหนังสือรับ รองตราประทับ (กรณีที่ต ราประทับ มีผ ลตอการกระทํา
นิติกรรม) ที่มีอายุการรับรองไมเกิน ๖ เดือน กรณีที่หนังสือรับรองตราประทับไมมีผลตอการกระทํานิติกรรม
หากกรมมีความประสงคที่จะดําเนินการตรวจสอบหนังสือดังกลาวไมวากรณีใดๆ ผูยื่นขอเสนอจะตองนํามาให
ภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้นสําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวนหรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยื่นสําเนา
ขอตกลงระหวางผูเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคาแลวแตกรณี
(๔) สํ า เนาใบทะเบี ย นภาษี มู ล ค า เพิ่ ม (ถ า มี )พร อ มทั้ ง รั บ รองสํ า เนาถู ก ต อ งและ
ประทับตรา (ถามี)กรณีเปนบุคคลธรรมดาใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
สํา หรั บ ผูป ระกอบการประเภทรานคาจะตองมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิช ย
และใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม(ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) ผูประกอบกิจการโรงงาน จําพวกที่ ๒ หรือจําพวกที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕และที่แก ไขเพิ่ มเติ มให ยื่ น เอกสารหลักฐานการประกอบกิจ การโรงงานตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. ๒๕๓๕และที่แกไขเพิ่มเติมทั้งนี้ ผูไดรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตองเปน
บุคคลเดียวกันกับผูยื่นขอเสนอ
(๖) บัญชีเอกสารสวนที่๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิ เล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ๑.๖ (๑) โดยไม ตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
DocumentFormat)

ปก. เลขที่ ๑๑๓ /๒๕๖๔
หนา ๔ ของ ๑๓ หนา
ทั้งนี้ เมื่ อผูยื่น ขอเสนอดําเนิน การแนบไฟลเอกสารตามบัญ ชีเอกสารสว นที่๑
ครบถวน ถูกตองแลวระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่๑ตามแบบใน
ขอ๑.๖ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทน ใหแนบหนังสือ
มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมายโดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๓) สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
(ถามี)
อนึ่ง สําหรับการพิจารณาผลกรณีการกําหนดเงื่อนไขที่ใหผูยื่นขอเสนอยื่นสําเนา
ใบขึ้นทะเบียนผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) มีวัตถุประสงคเพื่อนํามาตรวจสอบคุณสมบัติ
ในการใหแตมตอแกผูประกอบการ SMEs กรณีเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอย
ละ ๑๐ หากผูประกอบการ SMEs ไมยื่นสําเนาใบขึ้นทะเบียนฯ ผูประกอบการ SMEs รายนั้น ก็จะไมไดรับสิทธิการ
ไดแตมตอในการเสนอราคาดังกลาว ดังนั้น กรณีที่ผูประกอบการ SMEs ไมยื่นสําเนาใบขึ้นทะเบียนฯ ไมถือวา
ผูยื่นขอเสนอรายนั้นเปนผูไมผานคุณสมบัติแตอยางใด
(๔) ผูยื่นขอเสนอตองยื่นหนังสือรับรองการตานเชื้อแบคทีเรียของหนวยงานราชการ
หรือภาคเอกชนตามมาตรฐาน มอก.๑๗๐๒๕ ตามรายละเอียด สป.เสื้อยืดแขนยาวคอปก(สีเขียว)(หนวยขึ้นตรง
กองทัพบก)ขอ ๔.๓และมีอายุการรับรองไมเกิน ๖เดือน นับตั้งแตวันที่ออกหนังสือรับรอง
(๕) เอกสารของผูยื่นขอเสนอ หากเปนภาษาตางประเทศจะตองแปลเปนภาษาไทย
ใหถูกตองครบถวน โดยใหผูเชี่ยวชาญของศาลในทางการแปลเอกสารตามประเภทของเอกสารที่ไดขึ้นทะเบียน
เปนผูเชี่ยวชาญของสํานักงานศาลยุติธรรมพรอมลงนามรับรองการแปล โดยระบุหมายเลขทะเบียนผูเชี่ยวชาญ
ของสํานักงานศาลยุติธรรมที่ไดขึ้นทะเบียนไวใหปรากฏดวยและใหแนบสําเนาหนังสือรับขึ้นทะเบียนเปนผูเชี่ยวชาญ
กับสําเนาบัตรประจําตัวผูเชี่ยวชาญดวย
(๖) การรับรองเอกสารที่ทําในตางประเทศใหถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการตางประเทศวาดวยการรับรองเอกสาร พ.ศ.๒๕๓๙
(ก) เอกสารดังกลาวจะตองผานการรับรองจากเจาหนาที่สถานทูตหรือสถานกงสุล
ของตางประเทศในไทยและผานการรับรองจากกระทรวงการตางประเทศจึงจะถือวาเปนเอกสารที่ถูกตอง หรือ
(ข) เอกสารดังกลาวจะตองผานการรับรองจากเจาหนาที่สถานทูตหรือสถานกงสุล
ของไทยที่มีเขตอาณาในประเทศนั้นๆ และผานการรับรองจากกระทรวงการตางประเทศ จึงจะถือวาเปนเอกสาร
ที่ถูกตอง
(๗) บัญชีเอกสารสวนที่๒ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ๑.๖ (๒)โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
DocumentFormat)

ปก. เลขที่ ๑๑๓ /๒๕๖๔
หนา ๕ ของ ๑๓ หนา
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่น ขอเสนอดําเนิน การแนบไฟลเ อกสารตามบัญชีเ อกสารสว นที่๒
ครบถวน ถูกตองแลวระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่๒ตามแบบใน
ขอ๑.๖ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
หากกรมมีความประสงคที่จะตรวจสอบหลักฐานในการยื่นขอเสนอฉบับจริง ตามขอ ๓
ผูยื่นขอเสนอจะตองนําเอกสารดังกลาวมาแสดงตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
๔.การเสนอราคา
๔.๑ ผู ยื่ น ข อเสนอตอ งยื่น ข อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อจัด จางภาครั ฐ ดว ย
อิเล็กทรอนิกส ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถว นพรอมทั้งหลักฐานแสดงตัว ตนและทําการยืน ยัน ตัว ตนของผูยื่น ขอเสนอ
โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวยและหรือตอรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคา
ใหถูกตองทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันให
ถือตัวหนังสือเปนสําคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มภาษีอากรอื่นและคาใชจายอื่นๆทั้ง
ปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา๑๒๐วัน ตั้งแตวันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จเปน ๓ งวดไมเกิน ๓๐ วัน,
ไมเกิน ๖๐ วัน และไมเกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางโดยกําหนดสงมอบพัสดุอันเปนงานจาง
ณ กองยกกระบัตร กรมพลาธิการทหารบก ตําบลทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๔.๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอตาม ผนวก ข ที่แนบเพื่อใชในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบการทําสัญญาในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระหวาง
เวลา ๐๙๐๐ น. ถึง ๑๐๐๐ น. ณ หองรับและเปดซอง กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก ตําบลทาทราย
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีซึ่งตัวอยางของพัสดุที่สงมอบนั้นผูยื่นขอเสนอจะตองสงมอบในสภาพที่
เรียบรอยและตองทําเครื่องหมาย ผูกปายเขียนชื่อ บริษัท หาง ราน ติดไวใหชัดเจน หากพนกําหนดเวลาแลว
กรมจะไมรับของตัวอยางดังกลาวโดยเด็ดขาด
ทั้งนี้ กรมจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือ
หรือไมใชแลว กรมจะคืนใหแกผูยื่นขอเสนอ
การตรวจทดลองตัวอยางของพัสดุจะใชเครื่องมือทดสอบของทางราชการเทานั้น ในกรณี
ที่จําเปนตองสงไปตรวจทดลองที่หนวยงานอื่นผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบคาใชจายเองทั้งสิ้น
ผูมายื่นตัวอยางของพัสดุ ตองแสดงหลักฐานการมอบอํานาจวาเปนผูแทนผูยื่นขอเสนอ
(กรณีผูยื่นฯ มิไดเปนกรรมการผูมีอํานาจผูกพัน) โดยใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตองดวย

ปก. เลขที่ ๑๑๓ /๒๕๖๔
หนา ๖ ของ ๑๓ หนา
๔.๕ กอนเสนอราคาผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญารายละเอีย ดและขอบเขต ของ
งานฯลฯใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตาม
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอ
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๗ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับ ใชในการเสนอราคาในรูป แบบไฟลเ อกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถวนถูกตองและชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคาแลวจึงสงขอมูล (Upload)
เพื่อเปนการเสนอราคาใหแกกรมผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวาเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ
๑.๕ (๑) หรือไมหากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราย
อื่นคณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวากอนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอมีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯเชื่อวามีการกระทําอัน เปน การขัดขวางการแขงขัน อยางเปน ธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรมจะพิจารณาลงโทษ
ผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงานเวนแตกรมจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการ
กระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของกรม
๔.๙ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เ สนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอากรอื่นๆ (ถามี)
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่
กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอต อ งศึ ก ษาและทํา ความเข า ใจในระบบและวิ ธี ก ารเสนอราคา
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๔.๑๐ ผู ยื ่น ขอ เสนอที ่เ ปน ผู ช นะการเสนอราคาตอ งจัด ทํ า แผนการใชพัส ดุที่ผ ลิต
ภายในประเทศ โดยยื่นใหกรมภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ปก. เลขที่ ๑๑๓ /๒๕๖๔
หนา ๗ ของ ๑๓ หนา
๕.หลักประกันการเสนอราคา
ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๘๐๘,๕๐๐.-บาท
(แปดแสนแปดพันหารอยบาทถวน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจายใหแก กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบกซึ่ง
เปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอหรือกอนวันนั้นไม
เกิน๓วันทําการ
๕.๒หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายกําหนดโดยใหทําหนังสือค้ําประกันดังกลาวไวตอ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
๕.๓พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบโดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยใหทําหนังสือค้ําประกันดังกลาวไวตอ กองทัพบก
โดย กรมพลาธิการทหารบก
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจาย หรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ
ค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคา จะตองสงตนฉบับ
เอกสารดังกลาวมาใหกรมตรวจสอบความถูกตอง ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระหวางเวลา ๐๙๐๐ น.
ถึง ๑๐๐๐ น. โดยผูมาสงตนฉบับเอกสารดังกลาวตองแสดงหลักฐานการมอบอํานาจวาเปนผูแทนผูยื่นขอเสนอ
(กรณีผูมาสงตนฉบับมิไดเปนกรรมการผูมีอํานาจผูกพัน) พรอมทั้งยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ
อํานาจและผูรับมอบอํานาจพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอ ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ประสงคจะใชหนังสือ
ค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอใน
หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาที่มขี อตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหมี
การมอบหมายผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูยื่นขอเสนอในนามกิจการรวมคา ใหระบุชื่อผูเขารวมคาที่ไดรับ
มอบหมาย
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาที่มีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรไมไดกําหนดให
ผูเขารวมคารายใดเปนผูยื่นขอเสนอผูเขารวมคาทุกรายจะตองลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอํานาจใหผูเขารวมคา
รายใดรายหนึ่งเปนผูยื่นขอเสนอ
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูค้ําประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กรมไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว
เวนแตผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อ
ไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว

ปก. เลขที่ ๑๑๓ /๒๕๖๔
หนา ๘ ของ ๑๓ หนา
การคืนหลักประกันการเสนอราคาไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา
๖.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ จะพิจารณาจากราคารวมต่ําสุด
๖.๓ หากผู ยื่ น ข อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ๒หรือยื่น หลักฐานการยื่น ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวนหรือเสนอรายละเอียด
แตกตางไปจากเงื่อนไขที่กรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสว นที่มิใช
สาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการ
ผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
๖.๔ กรม สงวนสิทธิ์ไมพิจ ารณาขอ เสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีก ารผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑)ไมป รากฏชื่อ ผูยื่น ขอ เสนอรายนั้น ในบัญ ชีร ายชื่อ ผูรับ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสหรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของกรม
(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญาคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือกรมมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมไดกรมมีสิทธิ
ที่จะไมรับขอเสนอไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๖ กรมทรงไวซึ่งสิท ธิที่จ ะไมรับ ราคาต่ํา สุด หรือ ราคาหนึ่ง ราคาใดหรือ ราคาที่เ สนอ
ทั้งหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเ ล็กทรอนิกสโ ดยไมพิจ ารณาจัด จางเลยก็ไดสุดแตจ ะพิจ ารณาทั้งนี้เพื่อ ประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจายหรื อ
คาเสียหายใดๆมิไดรวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูยื่นขอเสนอเปน
ผูทิ้งงานไมว าจะเป นผูยื่ นขอเสนอที่ ไดรั บการคัดเลือกหรือไมก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอ
กระทํ าการโดยไม สุ จ ริ ตเช น การเสนอเอกสารอัน เปน เท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น มายื่น
ขอเสนอแทนเปนตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือกรมจะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณหากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงไดกรมมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ

ปก. เลขที่ ๑๑๓ /๒๕๖๔
หนา ๙ ของ ๑๓ หนา
หรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้นทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ
จากกรม
๖.๗ กอ นลงนามในสัญ ญากรมอาจประกาศยกเลิก การประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส
หากปรากฏวา มีก ารกระทํา ที่เ ขา ลักษณะผูยื่น ขอเสนอที่ช นะการประกวดราคาหรือ ที่ไ ดรับ การคัด เลือ ก
มีผลประโยชนรวมกันหรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นหรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือ
สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นหรือเจาหนาที่ในการเสนอราคาหรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอ
ราคา
๖.๘ หากผู ยื่ น ขอเสนอซึ่งเปนผูป ระกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของ
ผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่ไมเกินรอยละ ๑๐ กรมจะจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัดเรียงลําดับ
ผูยื่ นข อเสนอซึ่งเป นผู ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไมเกิน
รอยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน ๓ ราย
ผู ยื่ น ข อเสนอที่เป น กิจ การรว มคาที่ จ ะได สิ ทธิ ต ามวรรคหนึ่ ง ผูเ ขารว มคาทุ กราย
จะตองเปนผูประกอบการ SMEs
๖.๙ หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผปู ระกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่
มิไดถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ กรมจะจัดจางจากผู
ยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกลาว
ผู ยื่ น ข อเสนอที่ เป น กิจ การรว มคาที่ จ ะได สิทธิต ามวรรคหนึ่ ง ผูเ ขารว มคาทุ กราย
จะตองเปนผูประกอบการที่เปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
๗.การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓
หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับกรมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา
โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจายใหแก กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบกซึ่ง
เปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญาหรือกอนวันนั้นไมเกิน๓
วันทําการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
โดยใหทําหนังสือค้ําประกันดังกลาวไวตอ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
๗.๔ หนังสือ ค้ําประกัน ของบริษัทเงิน ทุน หรือ บริษัท เงิน ทุน หลักทรัพยที่ไดรับ อนุญาต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ๑.๔ (๒)โดยใหทําหนังสือค้ําประกัน
ดังกลาวไวตอ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก

ปก. เลขที่ ๑๑๓ /๒๕๖๔
หนา ๑๐ ของ ๑๓ หนา
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
กรมจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและคาใชจายทั้งปวง
ดวยแลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางโดยแบงออกเปน ๓ งวดดังนี้
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ๓๐ ของคาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ
ภายใน๓๐ วัน
งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ๓๐ ของคาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ
ภายใน๖๐ วัน
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ๔๐ของคาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดให
แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือและกรมไดตรวจรับมอบงานจางเรียบรอยแลว
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้หรือขอตกลงจาง
เปนหนังสือจะกําหนดดังนี้
๙.๑ กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต
จากกรม จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น
๙.๒ กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ๙.๑จะกําหนดคาปรับเปนรายวัน
ในอัตราตายตัวรอยละ ๐.๒๐ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบในแตละงวดของการสงมอบ
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ๑.๓หรือ
ทําข อตกลงจ างเปนหนังสื อแล วแต กรณี จะตองรับประกัน ความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ป นับถัดจากวันที่กรมไดรับมอบงานโดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน ๓๐วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. การจายเงินลวงหนา
ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ๑๕ของราคาคาจาง
ทั้งหมด แตทั้ง นี้จ ะตอ งสงมอบหลัก ประกัน เงิน ลว งหนา เปน พัน ธบัต รรัฐ บาลไทย หรือ หนังสือค้ําประกัน
หรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๓)ใหแกกรมกอนการ
รับเงินลวงหนานั้น
หากผูยื่นขอเสนอไมขอรับเงินลวงหนาใหแจงความประสงคเปนหนังสือถึงกรมกอนการ
ลงนามในสัญญา
๑๒. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
๑๒.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําปพ.ศ. ๒๕๖๔การ
ลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อกรมไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงินงบประมาณประจําปพ.ศ. ๒๕๖๔แลว
เทานั้น

ปก. เลขที่ ๑๑๓ /๒๕๖๔
หนา ๑๑ ของ ๑๓ หนา
๑๒.๒ เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลวถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
และของนั้ น ต องนํ า เข า มาโดยทางเรื อในเสน ทางที่ มีเ รือไทยเดิน อยูแ ละสามารถใหบ ริการรั บ ขนไดต ามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน
๗วันนับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง-คมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช
เรือไทยซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๒.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ
ภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ๗กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันการยื่นขอเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒.๔ กรมสงวนสิท ธิ์ที่จ ะแกไ ขเพิ่มเติม เงื่อ นไข หรือขอ กํา หนดในแบบสัญ ญาหรือ
ขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้มีความขัดหรือ
แยงกันผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรมคําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุดและผูยื่นขอเสนอไม
มีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆเพิ่มเติม
๑๒.๖ กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ไดโดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆจากกรมไมได
(๑) กรมไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอที่จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป
(๒) มีการกระทําที่เ ขาลักษณะผูยื่น ขอเสนอที่ช นะการจัด จางหรือที่ไดรับ การ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกันหรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นหรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นหรือเจาหนาที่ในการเสนอราคาหรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดใน
การเสนอราคา
(๓) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรมหรือกระทบ
ตอประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ปก. เลขที่ ๑๑๓ /๒๕๖๔
หนา ๑๒ ของ ๑๓ หนา
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการจางผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
กรมสามารถนํา ผลการปฏิบัติงานแลว เสร็จ ตามสัญ ญาของผูยื่น ขอ เสนอที่ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับกรมไวชั่วคราว
๑๕. ขอกําหนดอื่นๆ
๑๕.๑ ผูยื่นขอเสนอจะตอ งยิน ยอมใหค ณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ไปตรวจขีดความสามารถ ณ สถานที่ ที่จะทํางานจางที่ไดแสดงไวนั้น
๑๕.๒ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางจะตองจัดทําและติดปายสัญลักษณ
ไวที่เสื้อยืดแขนยาวคอปก (สีเขียว) (หนวยขึ้นตรงกองทัพบก) ทุกตัวที่สงมอบ โดยรูปแบบและขอกําหนดในการ
ติดปายสัญลักษณมีดังนี้
๑๕.๒.๑ รูปแบบของปายสัญลักษณตาม ผนวก ค ที่แนบโดยจะตองระบุเลขที่
สัญญาจาง พรอมทั้งวัน เดือน ป และชื่อบริษัท หาง ราน ที่เปนผูรับจาง ทั้งนี้ใหระบุขนาดของเสื้อยืดแขนยาว
คอปก (สีเขียว) (หนวยขึ้นตรงกองทัพบก) ในปายสัญลักษณนี้ดวย
๑๕.๒.๒พิมพขอความและสัญลักษณดวยสีดําลงบนแถบผาสีขาว โดยขอความ
และสัญลักษณตองชัดเจนอานไดงาย สีที่พิมพตองทนตอการซักฟอกไมหลุดออกงาย
๑๕.๒.๓ ขนาดปาย ความกวาง ๒.๕–๓ เซนติเมตร ความยาวตามความเหมาะสม
๑๕.๒.๔ แถบผา ตอ งเปน แถบผา สํา หรับ ทํ า ปา ยสัญ ลัก ษณสํ า หรับ ติด กับ
เครื่องแตงกาย หรือสิ่งทออื่นตามมาตรฐานของทองตลาด
๑๕.๒.๕การติดปายสัญลักษณเขากับเสื้อยืดแขนยาวคอปก (สีเขียว) (หนวยขึ้น
ตรงกองทัพบก) เย็บติดกับตะเข็บเสื้อขางลําตัวของตัวเสื้อดานนอกดานซายของตัวเสื้อ หางจากชายเสื้อ ๔-๕
เซนติเมตร ปายสัญลักษณพับครึ่ง
๑๕.๓ กรณีที่คําแปลเอกสารที่เปนภาษาไทยกับตนฉบับที่เปนภาษาตางประเทศมีขอความ
ขัดแยงกัน กรมจะถือเอาภาษาไทยเปนหลักในการพิจารณา ซึ่งขอความภาษาไทยนี้จะใชเปนหลักในการทํา
สัญญาดวย และหากกรมพิจารณาแลวเห็นวากรณีคําแปลภาษาไทยที่ขัดแยงกับภาษาตางประเทศนี้กอใหเกิด
การไดเปรียบเสียเปรียบกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นอยางเห็นไดชัด กรมจะถือวาเปนการปฏิบัติที่ผิดเงื่อนไขซึ่ง
อาจจะไมรับพิจารณาราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้นก็ได
๑๕.๔ การสงมอบพัสดุหรืองานจางตามสัญญานี้ไมวาจะเปนการสงมอบเพียงครั้งเดียว
หรือสงมอบหลายครั้ง ผูรับจางจะตองแจงกําหนดเวลาสงมอบแตละครั้งโดยทําเปนหนังสือนําไปยื่นตอผูวาจาง
ณ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก ในเวลาราชการกอนวันสงมอบ
๑๕.๕ กรมจะทําการทดสอบและทดลองสิ่งของที่สงมอบใหในสัญญาตามคุณลักษณะเฉพาะ
สิ่งอุปกรณของทางราชการ ตามขอ ๑.๑ โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งกอนจะรับสิ่งของเขาคลังฯ ในการนี้ผูรับจาง

ปก. เลขที่ ๑๑๓ /๒๕๖๔
หนา ๑๓ ของ ๑๓ หนา
ตองสงมอบสิ่งของเพิ่มจากจํานวนที่ระบุไวในสัญญาเพื่อใชในการทดสอบดังกลาวคือเสื้อยืดแขนยาวคอปก (สี
เขียว) (หนวยขึ้นตรงกองทัพบก)จํานวนงวดละ๖ตัวโดยผูรับจางตองไมคิดราคาจากกรม
๑๕.๖ ในการสงมอบสิ่งของตามสัญญาใหกับกรม ผูรับจางตองยื่นหนังสือรับรองการตาน
เชื้อแบคทีเรียตามมาตรฐาน มอก.๑๗๐๒๕ตามรายละเอียด สป. เสื้อยืดแขนยาวคอปก (สีเขียว) ขอ ๔.๓ ใหกับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑๕.๗ ผูยื่นขอเสนอสนใจขอดูตัวอยางเสื้อยืดแขนยาวคอปก (สีเขียว) (หนวยขึ้นตรง
กองทัพบก)
ไดที่ กองวิทยาการ กรมพลาธิการทหารบก ตําบลทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด
นนทบุรี หมายเลขโทรศัพท ๐-๒๕๘๘-๐๘๑๖
กรมพลาธิการทหารบก
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

