ปก. เลขที่ ๙๔ /๒๕๖๑
หน้า ๑ ของ ๑๒ หน้า
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๙๔ /๒๕๖๑
การจ้างผลิตรองเท้าชนิดต่างๆ จานวน ๔ รายการ
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะประกวดราคา
จ้างผลิตรองเท้าชนิดต่างๆ จานวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตาม ผนวก ก
ที่แนบ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า (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
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

ปก. เลขที่ ๙๔ /๒๕๖๑
หน้า ๒ ของ ๑๒ หน้า
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผ ลประโยชน์ร่ว มกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างภาครัฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๒ หรือ
จาพวกที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอ
ในนาม “กิจการร่วมค้า ” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานของผู้ร่วมค้า
มาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคล
แต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า
รายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ายื่นข้อเสนอกับกรมและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการ
ยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทั้งนี้ “กิจ การร่ว มค้าที่จดทะเบีย นเป็น นิติบุค คลใหม่ ” หมายความว่า กิจ การร่ว มค้า
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ปก. เลขที่ ๙๔ /๒๕๖๑
หน้า ๓ ของ ๑๒ หน้า
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้า งหุ้น ส่ว นสามัญ หรือ ห้า งหุ้น ส่ว นจากัด ให้ยื่น สาเนาหนังสือ รับ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุการรับรองไม่เกิน ๖ เดือน บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี)
(ข) บริษ ัท จ ากัด หรือ บริษ ัท มหาชนจ ากัด ให้ยื ่น ส าเนาหนัง สือ รับ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุการรับรองไม่เกิน ๖ เดือน หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
และประทับตรา (ถ้ามี)
(ค) สาเนาหนังสือรับรองตราประทับ (กรณีที่ตราประทับมีผ ลต่อการกระทา
นิติกรรม) ที่มีอายุการรับรองไม่เกิน ๖ เดือน กรณีที่หนังสือรับรองตราประทับไม่มีผลต่อการกระทานิติกรรม
หากกรมมีความประสงค์ที่จะดาเนินการตรวจสอบหนังสือดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนามาให้
ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึ งการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) ส าเนาใบทะเบี ย นภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม (ถ้ ามี ) พร้อ มทั้ งรับ รองส าเนาถู ก ต้ อ งและ
ประทับตรา (ถ้ามี) กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
สาหรับ ผู้ ป ระกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีส าเนาหนังสื อจดทะเบียนพาณิ ช ย์
และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จาพวกที่ ๒ หรือจาพวกที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ผู้ ประกอบกิจการโรงงาน จาพวกที่ ๒ นาหลักฐานใบรับแจ้งการประกอบ
กิจการโรงงาน จาพวกที่ ๒ แบบ ร.ง.๒ พร้อมหลักฐานการชาระค่าธรรมเนียมรายปี สาหรับการประกอบกิจการ
ของกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้แจ้งการประกอบกิจการโรงงานต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
(ข) ผู้ประกอบกิจการโรงงาน จาพวกที่ ๓ นาหลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน แบบ ร.ง.๔ ของกระทรวงอุตสาหกรรม กรณีแบบ ร.ง.๔ หมดอายุ ให้นาหลักฐานหนังสือรับรองของกรม
โรงงานอุตสาหกรรมรับรองว่าเป็นโรงงานที่สามารถดาเนินการได้ตามกฎหมาย และผู้ได้รับอนุญาต ต้องเป็น
บุคคลเดียวกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ หากเป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือเป็นโรงงานที่ส่งเสริมการลงทุน
ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนาหลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร.ง.๔ มาแสดง แต่ต้องนาใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานที่ออกโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มาแสดงด้วย
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หน้า ๔ ของ ๑๒ หน้า
(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญ ชีเอกสารส่ วนที่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทน ให้แนบหนังสือ
มอบอานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๓) เอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ หากเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องแปลเป็นภาษาไทย
ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญของศาลในทางการแปลเอกสารตามประเภทของเอกสารที่ได้ขึ้นทะเบียน
เป็นผู้เชี่ยวชาญของสานักงานศาลยุติธรรมพร้อมลงนามรับรองการแปล โดยระบุหมายเลขทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ
ของสานักงานศาลยุติธรรมที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ให้ปรากฏด้วยและให้แนบสาเนาหนังสือรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญ
กับสาเนาบัตรประจาตัวผู้เชี่ยวชาญด้วย
(๔) การรับรองเอกสารที่ทาในต่างประเทศให้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ.๒๕๓๙
(ก) เอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือสถานกงสุล
ของต่างประเทศในไทยและผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศจึงจะถือว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง หรือ
(ข) เอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือสถานกงสุล
ของไทยที่มีเขตอาณาในประเทศนั้นๆ และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ จึงจะถือว่าเป็นเอกสาร
ที่ถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญ ชีเอกสารส่ วนที่ ๒
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
หากกรมมีความประสงค์ ที่จะตรวจสอบหลักฐานในการยื่นข้อเสนอฉบับจริง ตามข้อ ๓
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนาเอกสารดังกล่าวมาแสดงต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ปก. เลขที่ ๙๔ /๒๕๖๑
หน้า ๕ ของ ๑๒ หน้า
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอต้ อ งยื่ น ข้อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อ จัด จ้างภาครัฐ ด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัว ตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ
โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้ เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา
ให้ถูกต้องทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนัง สือไม่ตรงกัน
ให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการแล้วเสร็จ ไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง โดยกาหนดส่งมอบพัสดุอันเป็นงานจ้าง ณ กองยกกระบัตร กรมพลาธิการทหารบก
ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอตาม ผนวก ข ที่แนบ เพื่อใช้ในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบการทาสัญญา ในวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ น. ถึง ๑๐๐๐ น. ณ ห้องรับและเปิดซอง กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก ตาบลท่า
ทราย อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งตัวอย่างของพัสดุที่ส่งมอบนั้นผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบใน
สภาพที่ เรี ย บร้ อ ย และต้ อ งท าเครื่ อ งหมาย ผู ก ป้ าย เขี ย นชื่ อ บริ ษั ท ห้ าง ร้ าน ติ ด ไว้ ให้ ชั ด เจน หากพ้ น
กาหนดเวลาแล้ว กรมจะไม่รับของตัวอย่างดังกล่าวโดยเด็ดขาด
ทั้งนี้ กรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือ
หรือไม่ใช้แล้ว กรมจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ
การตรวจทดลองตัวอย่างของพัสดุจะใช้เครื่องมือทดสอบของทางราชการเท่านั้น ในกรณี
ที่จาเป็นต้องส่งไปตรวจทดลองที่หน่วยงานอื่นผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ผู้มายื่น ตัวอย่างของพัสดุ ต้องแสดงหลักฐานการมอบอานาจว่าเป็นผู้แทนผู้ยื่นข้อเสนอ
(กรณีผู้ยื่นฯ มิได้เป็นกรรมการผู้มีอานาจผูกพัน) โดยให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้องด้วย
๔.๕ ก่อ นเสนอราคา ผู้ยื่น ข้อ เสนอควรตรวจดูร่า งสัญ ญา รายละเอีย ดและขอบเขต
ของงานฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้อ งยื่น ข้อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อ จัด จ้า งภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาใน
การเสนอราคา ให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

ปก. เลขที่ ๙๔ /๒๕๖๑
หน้า ๖ ของ ๑๒ หน้า
๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กรมผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตาม
ข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่าก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็น ผู้ยื่นข้อเสนอ และกรมจะพิจารณาลงโทษ
ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่กรมจะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการ
กระทาดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม
๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่นๆ (ถ้ามี)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้อ งศึก ษาและทาความเข้า ใจในระบบและวิธีก ารเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจะต้องจัดทาบัญชีรายละเอียดแสดงราคาต่อหน่วยและราคารวม
ของรองเท้าชนิดต่างๆ จานวน ๔ รายการ ตาม ผนวก ก ที่แนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยให้นามายื่นต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หลังจากที่ได้รับแจ้งว่าผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ราคารวมของแต่ละรายการเมื่อนามารวมกัน
จะต้องเท่ากับราคารวมทั้งสิ้นต่าสุดตามที่ได้เสนอราคาไว้ในใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จานวน ๒๗๙,๔๙๐.-บาท
(สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้น
ไม่เกิน ๓ วันทาการ

ปก. เลขที่ ๙๔ /๒๕๖๑
หน้า ๗ ของ ๑๒ หน้า
๕.๒ หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบาย กาหนด โดยให้ทาหนังสือค้าประกัน ดังกล่าวไว้ต่อ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด โดยให้ทาหนังสือค้าประกัน ดังกล่าวไว้ต่อ กองทัพบก
โดย กรมพลาธิการทหารบก
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนาเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่าย หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือ
ค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดั ง กล่ า วมาให้ ก รมตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง ในวั น ที่ ๘ มี น าคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่ า งเวลา
๐๙๐๐ น. ถึง ๑๐๐๐ น. โดยผู้มาส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวต้องแสดงหลักฐานการมอบอานาจว่าเป็นผู้แทน
ผู้ยื่ น ข้อเสนอ (กรณี ผู้ มาส่ งต้น ฉบั บ มิได้เป็นกรรมการผู้ มีอานาจผูกพัน) พร้อมทั้ง ยื่นส าเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือ
ค้าประกันอิเล็กทรอนิ กส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลั กประกันการเสนอราคา ให้ ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอใน
หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้า
ดังกล่าวเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้ เข้าร่วมค้า
รายที่สัญญาร่วมค้ากาหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้า
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ กรมได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว
เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อ
ได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคาไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จะพิจารณาจากราคารวมทั้งสิ้นต่าสุด
๖.๓ หากผู้ยื่น ข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
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แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ
และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๖.๔ กรม สงวนสิท ธิ์ ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อ นผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ป รากฏชื่อ ผู้ยื่น ข้อ เสนอรายนั้น ในบัญ ชีร ายชื่อ ผู้รับ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือกรมมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรมมีสิทธิ
ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
๖.๖ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัด จ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอ
กระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่น
ข้อเสนอแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือกรมจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดาเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ
หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ
จากกรม
๖.๗ ก่อนลงนามในสัญ ญากรม อาจประกาศยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ส์
หากปรากฏว่ามีก ารกระทาที่เข้าลัก ษณะผู้ยื่น ข้อ เสนอที่ช นะการประกวดราคาหรือ ที่ได้รับ การคัด เลือ ก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
๗. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓
หรือทาข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
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เป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ ลงวันที่ ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญาหรือก่อนวันนั้นไม่เกิน
๓ วันทาการ
๗.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
โดยให้ทาหนังสือค้าประกันดังกล่าวไว้ต่อ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
๗.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัท เงิน ทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ อนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) โดยให้ทาหนังสือค้าประกัน
ดังกล่าวไว้ต่อ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กรมจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว
ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานถูกต้องและครบถ้วนตามสัญญาจ้าง
หรือข้อตกลง และกรมได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะกาหนด ดังนี้
๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทาอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากกรม จะกาหนดค่าปรับสาหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจานวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกาหนดค่าปรับเป็นรายวัน
ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างทั้งหมดนั้นแต่จะต้องไม่ต่ากว่าวันละ ๑๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยบาท)
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ ทาสัญ ญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓
หรือทาข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้าง
ทั้งหมด แต่ทั้งนี้จ ะต้องส่งมอบหลักประกัน เงินล่ว งหน้า เป็น พัน ธบัต รรัฐ บาลไทย หรือหนังสือ ค้าประกัน

ปก. เลขที่ ๙๔ /๒๕๖๑
หน้า ๑๐ ของ ๑๒ หน้า
หรือหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กรม
ก่อนการรับเงินล่วงหน้านั้น
หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ขอรับเงินล่วงหน้าให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือถึงกรมก่อนการ
ลงนามในสัญญา
๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๒.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
แล้วเท่านั้น
๑๒.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้ น ต้ องน าเข้ามาโดยทางเรื อในเส้ น ทางที่ มี เรือ ไทยเดิน อยู่ และสามารถให้ บริการรับ ขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้ งการสั่ งหรือ น าสิ่ ง ของดั งกล่ าวเข้ ามาจากต่ างประเทศ ต่ อ กรมเจ้ าท่ า
ภายใน ๗ วันนับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่กาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒.๔ กรมสงวนสิท ธิ์ที่จ ะแก้ไขเพิ่ม เติมเงื่อ นไข หรือ ข้อ กาหนดในแบบสัญ ญาหรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของกรมคาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๒.๖ กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้

ปก. เลขที่ ๙๔ /๒๕๖๑
หน้า ๑๑ ของ ๑๒ หน้า
(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ช นะการจัดจ้างหรือ ที่ได้รับ การ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใด
ในการเสนอราคา
(๓) การทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กรมหรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
กรมสามารถนาผลการปฏิบัติงานแล้ว เสร็จ ตามสัญ ญาของผู้ยื่น ข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทาสัญญากับกรมไว้ชั่วคราว
๑๕. ข้อกาหนดอื่นๆ
๑๕.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้อ งยิน ยอมให้ค ณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไปตรวจขีดความสามารถ ณ สถานที่ ที่จะทางานจ้างที่ได้แสดงไว้นั้น
๑๕.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างจะต้องจัดทาและติดป้ายสัญลักษณ์
ไว้ที่ รองเท้าชนิดต่างๆ จานวน ๓ รายการ คือ รองเท้าคอมแบทบู๊ท , รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น (สีดา) และ รองเท้า หุ้มข้อหนังสีดา (ผูกเชือก) ทุกคู่ที่ส่งมอบ โดยมีรูปแบบของป้ายสัญลักษณ์ ตาม ผนวก ค ที่แนบ และจะต้อง
ระบุเลขที่สัญญาจ้าง พร้อมทั้งวัน เดือน ปี และชื่อบริษัท ห้าง ร้าน ที่เป็นผู้รับจ้าง ทั้งนี้ให้ระบุขนาดเบอร์ของ
รองเท้าในป้ายสัญลักษณ์นี้ด้วย สาหรับการติดป้ายสัญลักษณ์ให้พิมพ์สัญลักษณ์และข้อความลงบนลิ้นรองเท้าด้านใน หรื อให้ พิ มพ์ ด้ว ยสี ดาลงบนแถบผ้ าสีขาว ซึ่งเป็ นแถบผ้ าส าหรับใช้ท าป้ายสั ญ ลั กษณ์ ส าหรับ ติดกับ
เครื่องแต่งกายหรือสิ่งทออื่นตามมาตรฐานของท้องตลาดแล้วเย็บทาบติดกับลิ้นรองเท้าด้านในก็ได้ โดยสัญลักษณ์
และข้อความที่พิมพ์ต้องชัดเจนอ่านได้ง่าย สีที่พิมพ์ต้องทนต่อการซักฟอกไม่หลุดออกง่าย
๑๕.๓ กรณีที่คาแปลเอกสารที่เป็นภาษาไทยกับต้นฉบับที่เป็นภาษาต่างประเทศมีข้อความ
ขัดแย้งกัน กรมจะถือเอาภาษาไทยเป็นหลักในการพิจารณา ซึ่งข้อความภาษาไทยนี้จะใช้เป็นหลักในการทา
สัญญาด้วย และหากกรมพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีคาแปลภาษาไทยที่ขัดแย้งกับภาษาต่างประเทศนี้ก่อให้เกิด
การได้เปรีย บเสีย เปรีย บกับ ผู้ ยื่น ข้อ เสนอรายอื่นอย่างเห็นได้ชัด กรมจะถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ผิดเงื่อนไข
ซึ่งอาจจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นก็ได้

ปก. เลขที่ ๙๔ /๒๕๖๑
หน้า ๑๒ ของ ๑๒ หน้า
๑๕.๔ การส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว
หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งกาหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทาเป็นหนังสือนาไปยื่นต่อผู้ว่าจ้าง
ณ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก ในเวลาราชการก่อนวันส่งมอบ
๑๕.๕ กรมจะทาการทดสอบและทดลองสิ่งของที่ส่งมอบให้ในสัญญาตามคุณลักษณะเฉพาะ
สิ่งอุปกรณ์ของทางราชการ ตามข้อ ๑.๑ โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนจะรับสิ่งของเข้าคลังฯ ในการนี้ผู้รับจ้าง
ต้องส่งมอบสิ่งของเพิ่มจากจานวนที่ระบุไว้ในสัญญาเพื่อใช้ในการทดสอบดังกล่าว คือ รองเท้าคอมแบทบู๊ท
จานวน ๓ คู่ , รองเท้าทรงสูงครึ่งน่อง ( แบบ JUNGLE BOOTS ) จานวน ๓ คู่ , รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น ( สีดา )
จานวน ๔ คู่ และรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดา (ผูกเชือก) จานวน ๒ คู่ โดยผู้รับจ้างต้องไม่คิดราคาจากกรม

กรมพลาธิการทหารบก
มกราคม ๒๕๖๑

