ปก. เลขที่๔๕/๒๕๖๒
หนา๑ของ๑๒หนา
เอกสารประกวดราคาจางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ๔๕ /๒๕๖๒
การจางผลิตหมวกสนาม/๕๔ (สายรัดคาง แบบที่ ๑) จํานวน ๑ รายการ
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑.
กองทัพบก โดยกรมพลาธิการทหารบกซึ่งตอไปนี้เรียกวา “กรม” มีความประสงคจะประกวดราคา
จ างผลิ ต หมวกสนาม/๕๔ (สายรั ดคาง แบบที่ ๑)จํ า นวน ๑ รายการดว ยวิ ธีป ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส
รายละเอียดตาม ผนวก ก ที่แนบโดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบสัญญาจาง
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 แบบหนังสือมอบอํานาจ
๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ
ไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการกรรมการผูจัดการผูบริหารผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
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หนา๒ของ๑๒หนา
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 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญา ตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคารเวน
แตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๔ ผูยื่นขอเสนอตองเปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๒ หรือ
จําพวกที่ ๓ตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. ๒๕๓๕
๒.๑๕ ผูยื่นขอเสนอตองเสนอพัสดุที่ทําในประเทศไทยเทานั้น
๒.๑๖ ผูยื่นขอเสนอตองไดรับใบอนุญาตสั่งเขามาซึ่งยุทธภัณฑ (แบบ ย.ภ.๒) วัสดุที่ใช
ในการผลิตหมวกสนาม/๕๔ (สายรัดคาง แบบที่ ๑) สําหรับใชในการทดสอบและเขายื่นขอเสนอราคากับกรม
๒.๑๗ ผูยื่น ขอ เสนอตอ งไดรับ ใบอนุญ าตผลิต ซึ่ง ยุท ธภัณ ฑ ( แบบ ย.ภ.๔ ) ใหผ ลิต
หมวกสนาม/๕๔ (สายรัดคาง แบบที่ ๑) สําหรับใชในการทดสอบและเขายื่นขอเสนอราคากับกรม
๒.๑๘ ผูยื่นขอเสนอตองไดรับใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ (แบบ ย.ภ.๕) วัสดุที่ใชในการผลิต
หมวกสนาม/๕๔ (สายรัดคาง แบบที่ ๑) สําหรับใชในการทดสอบและเขายื่นขอเสนอราคากับกรม
๒.๑๙ ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคา
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการยื่นขอเสนอใหยื่นขอเสนอ
ในนาม “กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูรวมคา
มาใชแสดงเปนผลงานของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคล
แตละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา
เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคา
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รายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขายื่นขอเสนอกับกรมและแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการ
ยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงาน
ของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอได
ทั้งนี้ “กิจ การรว มคาที่จ ดทะเบีย นเปน นิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจ การรว มคา
ที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
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
สัญญาของการเขารวมคาและเอกสารตามที่ระบุไวใน (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.๒๕๓๕ ใหยื่นเอกสารดังตอไปนี้
(ก) ผูประกอบกิจการโรงงาน จําพวกที่ ๒ นําหลักฐานใบรับแจงการประกอบ
กิจการโรงงาน จําพวกที่ ๒ แบบ ร.ง.๒ พรอมหลักฐานการชําระคาธรรมเนียมรายป สําหรับการประกอบกิจการ
ของกระทรวงอุตสาหกรรม และผูแจงการประกอบกิจการโรงงานตองเปนบุคคลเดียวกันกับผูยื่นขอเสนอ
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(ข) ผูประกอบกิจการโรงงาน จําพวกที่ ๓ นําหลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน แบบ ร.ง.๔ ของกระทรวงอุตสาหกรรม กรณีแบบ ร.ง.๔หมดอายุ ใหนําหลักฐานหนังสือรับรองของกรม
โรงงานอุตสาหกรรมรับรองวาเปนโรงงานที่สามารถดําเนินการไดตามกฎหมาย และผูไดรับอนุญาต ตองเปน
บุคคลเดียวกันกับผูยื่นขอเสนอ หากเปนโรงงานที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมหรือเปนโรงงานที่สงเสริมการลงทุนให
ไดรับการยกเวนไมตองนําหลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร.ง.๔ มาแสดง แตตองนําใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานที่ออกโดยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย มาแสดงดวย
(๖) ผูยื่นขอเสนอตองยื่นสําเนาใบอนุญาตสั่งเขามาซึ่งยุทธภัณฑ (แบบ ย.ภ.๒) วัสดุที่ใช
ในการผลิตหมวกสนาม/๕๔ (สายรัดคาง แบบที่ ๑) สําหรับใชในการทดสอบและเขายื่นขอเสนอราคากับกรม
(๗) ผูยื่นขอเสนอตองยื่นสําเนาใบอนุญาตผลิตซึ่งยุทธภัณฑ ( แบบ ย.ภ.๔ ) ใหผลิต
หมวกสนาม/๕๔ (สายรัดคาง แบบที่ ๑) สําหรับใชในการทดสอบและเขายื่นขอเสนอราคากับกรม
(๘) ผูยื่นขอเสนอตองยื่นสําเนาใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ (แบบ ย.ภ.๕) วัสดุที่ใชใน
การผลิตหมวกสนาม/๕๔ (สายรัดคาง แบบที่ ๑) สําหรับใชในการทดสอบและเขายื่นขอเสนอราคากับกรม
(๙) บัญชีเอกสารสวนที่๑ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิ เล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ๑.๖ (๑) โดยไม ตองแนบในรู ปแบบ PDF File (Portable
DocumentFormat)
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) ผูยื่น ขอ เสนอตองมีห นังสือ ระบุขอความเพิ่มเติมวา “ราคาที่เสนอเปน ราคา
ยกเวน ภาษีอ ากรขาเขา สํ า หรับ วัส ดุที่ใ ชใ นการผลิต หมวกสนาม/๕๔ (สายรั ดคาง แบบที่ ๑) แตร วมคา
ภาษีม ูล คา เพิ ่ม ภาษี อากรอื่ น และค า ใช จายอื่น ๆทั้ งปวงไว แล ว” สําหรั บวั ส ดุผ ลิตที่ นําเข ามาจากภายนอก
ราชอาณาจั กร เพื่ อใช ในการผลิ ตหมวกสนาม/๕๔ (สายรั ดคาง แบบที่ ๑) ผูยื่นขอเสนอจะตองจัดทําบัญชี
รายละเอียดแจงใหกรมทราบเพื่อทําเรื่องขอผอนผันการนําของออกและขอยกเวนภาษีอากรขาเขาใหเฉพาะใน
สวนที่เกี่ยวของกับขั้นตอนของทางราชการเทานั้น
(๔) เอกสารของผูยื่นขอเสนอ หากเปนภาษาตางประเทศจะตองแปลเปนภาษาไทย
ใหถูกตองครบถวน โดยใหผูเชี่ยวชาญของศาลในทางการแปลเอกสารตามประเภทของเอกสารที่ไดขึ้นทะเบียน
เปนผูเชี่ยวชาญของสํานักงานศาลยุติธรรมพรอมลงนามรับรองการแปล โดยระบุหมายเลขทะเบียนผูเชี่ยวชาญ
ของสํานักงานศาลยุติธรรมที่ไดขึ้นทะเบียนไวใหปรากฏดวยและใหแนบสําเนาหนังสือรับขึ้นทะเบียนเปนผูเชี่ยวชาญ
กับสําเนาบัตรประจําตัวผูเชี่ยวชาญดวย

ปก. เลขที่๔๕/๒๕๖๒
หนา๕ของ๑๒หนา
(๕) การรับรองเอกสารที่ทําในตางประเทศใหถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการตางประเทศวาดวยการรับรองเอกสาร พ.ศ.๒๕๓๙
(ก) เอกสารดังกลาวจะตองผานการรับรองจากเจาหนาที่สถานทูตหรือสถานกงสุล
ของตางประเทศในไทยและผานการรับรองจากกระทรวงการตางประเทศจึงจะถือวาเปนเอกสารที่ถูกตอง หรือ
(ข) เอกสารดังกลาวจะตองผานการรับรองจากเจาหนาที่สถานทูตหรือสถานกงสุล
ของไทยที่มีเขตอาณาในประเทศนั้นๆ และผานการรับรองจากกระทรวงการตางประเทศ จึงจะถือวาเปนเอกสาร
ที่ถูกตอง
(๖) บัญชีเอกสารสวนที่๒ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ๑.๖ (๒)โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
DocumentFormat)
ทั้งนี้ เมื่ อผูยื่น ขอเสนอดําเนิน การแนบไฟลเอกสารตามบัญ ชีเอกสารสว 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 ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้โดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นและจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถว นพรอมทั้งหลักฐานแสดงตัว ตนและทําการยืน ยัน ตัว ตนของผูยื่น ขอเสนอ
โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวยและหรือตอรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาให
ถูกตองทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือ
ตัวหนังสือเปนสําคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มภาษีอากรอื่นและคาใชจายอื่นๆทั้งปวง
ไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา๑๒๐วัน ตั้งแตวันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๑๒๐ วันนับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจางโดยกําหนดสงมอบพัสดุอันเป นงานจางณ กองยกกระบัตร กรมพลาธิการทหารบก
ตําบลทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๔.๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอตาม ผนวก ข ที่แนบเพื่อใชในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบการทําสัญญาในวันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ระหวางเวลา ๑๓๐๐ น. ถึง ๑๔๐๐ น. ณ หองรับและเปดซอง กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก ตําบล
ทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งตัวอยางของพัสดุที่สงมอบนั้นผูยื่นขอเสนอจะตองสงมอบ

ปก. เลขที่๔๕/๒๕๖๒
หนา๖ของ๑๒หนา
ในสภาพที่ เรี ยบร อย และต องทํ าเครื่ องหมาย ผู กป าย เขี ยนชื่อ บริษั ท หาง ราน ติ ดไวใหชั ดเจนหากพ น
กําหนดเวลาแลว กรมจะไมรับของตัวอยางดังกลาวโดยเด็ดขาด
ทั้งนี้กรมจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือ
หรือไมใชแลว กรมจะคืนใหแกผูยื่นขอเสนอ
การตรวจทดลองตัวอยางของพัสดุจะใชเครื่องมือทดสอบของทางราชการเทานั้นในกรณี
ที่จําเปนตองสงไปตรวจทดลองที่หนวยงานอื่นผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบคาใชจายเองทั้งสิ้น
ผูมายื่นตัวอยางของพัสดุ ตองแสดงหลักฐานการมอบอํานาจวาเปนผูแทนผูยื่นขอเสนอ
(กรณีผูยื่นฯ มิไดเปนกรรมการผูมีอํานาจผูกพัน) โดยใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตองดวย
๔.๕ กอนเสนอราคาผูยื่น ขอเสนอควรตรวจดูรางสัญ ญารายละเอีย ดและขอบเขตของ
งานฯลฯใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตาม
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผูยื่นขอเสนอจะตอ งยื่น ขอ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อ จัด จา งภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และ
เวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลวจะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอ
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 จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอและกรมจะพิจารณาลงโทษ ผู
ยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงานเวนแตกรมจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการ
กระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของกรม
๔.๙ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่นๆ (ถามี)
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
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ที่กําหนด

(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา

(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตอ งศึก ษาและทํา ความเขา ใจในระบบและวิธีก ารเสนอราคา
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕.หลักประกันการเสนอราคา
ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน๓,๔๙๙,๘๐๔.-บาท
(สามลานสี่แสนเกาหมื่นเกาพันแปดรอยสี่บาทถวน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจายใหแก กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบกซึ่ง
เปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอหรือกอนวันนั้นไม
เกิน๓วันทําการ
๕.๒ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายกําหนดโดยใหทําหนังสือค้ําประกันดังกลาวไวตอ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบโดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยใหทําหนังสือค้ําประกันดังกลาวไวตอ กองทัพบก
โดย กรมพลาธิการทหารบก
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ
ค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคา จะตองสงตนฉบับ
เอกสารดังกลาวมาใหกรมตรวจสอบความถูกตอง ในวันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ระหวางเวลา
๑๓๐๐ น.ถึง ๑๔๐๐ น.โดยผูมาสงตนฉบับเอกสารดังกลาวตองแสดงหลักฐานการมอบอํานาจวาเปนผูแทนผูยื่น
ขอเสนอ (กรณีผูมาสงตนฉบับมิไดเปนกรรมการผูมีอํานาจผูกพัน) พรอมทั้งยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอ ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา”ประสงคจะใชหนังสือ
ค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอใน
หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจการรวมคา
ดังกลาวเปนผูยื่นขอเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคา
รายที่สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคา
ที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย
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หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูค้ําประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กรมไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว
เวนแตผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อ
ไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคาไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา
๖.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ จะพิจารณาจากราคารวมต่ําสุด
๖.๓ หากผู ยื่ น ข อเสนอรายใดมี คุณ สมบั ติ ไม ถูก ต องตามข อ๒หรือ ยื่น หลัก ฐานการยื่ น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียด
แตกตางไปจากเงื่ อนไขที่กรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเ ล็กทรอนิกส ในส วนที่ มิใช
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
๖.๕ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญาคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือกรมมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมไดกรมมีสิทธิ
ที่จะไมรับขอเสนอไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๖กรมทรงไวซึ่ง สิท 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 บการคั ดเลื อกหรือไมก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอ
กระทํ าการโดยไม สุ จ ริ ตเช น การเสนอเอกสารอัน เปน เท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น มายื่น
ขอเสนอแทนเปนตน
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ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือกรมจะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณหากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงไดกรมมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ
หรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้นทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ
จากกรม
๖.๗กอ นลงนามในสัญ ญากรมอาจประกาศยกเลิก การประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส
หากปรากฏวามีการกระทําที่เ ขาลักษณะผูยื่น ขอเสนอที่ช นะการประกวดราคาหรือที่ไดรับ การคัดเลือกมี
ผลประโยชน รว มกั นหรื อมี ส วนไดเ สี ย กับ ผูยื่น ขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือ
สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นหรือเจาหนาที่ในการเสนอราคาหรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอ
ราคา
๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓
หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับกรมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา
โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๗.๑เงินสด
๗.๒เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจายใหแกกองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบกซึ่ง
เปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญาหรือกอนวันนั้นไมเกิน๓
วันทําการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนดดังระบุในขอ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
โดยใหทําหนังสือค้ําประกันดังกลาวไวตอ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ๑.๔ (๒)โดยใหทําหนังสือค้ําประกัน
ดังกลาวไวตอ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
๗.๕พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
กรมจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและคาใชจายทั้งปวงแลว
ใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานถูกตองและครบถวนตามสัญญาจาง
หรือขอตกลงและกรมไดตรวจรับมอบงานจางเรียบรอยแลว

ปก. เลขที่๔๕/๒๕๖๒
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๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้หรือขอตกลงจาง
เปนหนังสือจะกําหนดดังนี้
๙.๑กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต
จากกรม จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น
๙.๒ กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ๙.๑จะกําหนดคาปรับเปนรายวัน
ในอัตรารอยละ ๐.๑๐ของราคางานจางทั้งหมดนั้นแตจะตองไมต่ํากวาวันละ๑๐๐.-บาท (หนึ่งรอยบาท)
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ๑.๓หรือ
ทําข อตกลงจ างเปนหนังสื อแล วแต กรณี จะต องรั บประกัน ความชํารุดบกพร องของงานจางที่ เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ป นับถัดจากวันที่กรมไดรับมอบงานโดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. การจายเงินลวงหนา
ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ๑๕ของราคาคาจาง
ทั้งหมด แตทั้ง นี้จ ะตอ งสงมอบหลัก ประกัน เงิน ลว งหนา เปน พัน ธบัต รรัฐ บาลไทย หรือ หนังสือ ค้ําประกัน
หรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๓)ใหแกกรมกอนการ
รับเงินลวงหนานั้น
หากผูยื่นขอเสนอไมขอรับเงินลวงหนาใหแจงความประสงคเปนหนังสือถึงกรมกอนการ
ลงนามในสัญญา
๑๒. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
๑๒.๑เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําปพ.ศ. ๒๕๖๒การ
ลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อกรมไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงินงบประมาณประจําปพ.ศ. ๒๕๖๒แลว
เทานั้น
๑๒.๒เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตามการ
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
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(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๒.๓ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ
ภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันการยื่นขอเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒.๔ กรมสงวนสิท ธิ์ที่จ ะแกไ ขเพิ่มเติม เงื่อ นไข หรือขอ กํา หนดในแบบสัญ ญาหรือ
ขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๒.๕ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้มีความขัดหรือ
แยงกันผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรมคําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุดและผูยื่นขอเสนอไม
มีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆเพิ่มเติม
๑๒.๖กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ไดโดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆจากกรมไมได
(๑) กรมไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอที่จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป
(๒) มีการกระทําที่เ ขาลักษณะผูยื่น ขอเสนอที่ช นะการจัดจางหรือที่ไดรับ การ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกันหรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นหรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นหรือเจาหนาที่ในการเสนอราคาหรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดใน
การเสนอราคา
(๓) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรมหรือกระทบ
ตอประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการจางผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
กรมสามารถนํา ผลการปฏิบัติงานแลว เสร็จ ตามสัญ ญาของผูยื่น ขอ เสนอที่ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับกรมไวชั่วคราว
๑๕. ขอกําหนดอื่นๆ
๑๕.๑ผูยื่นขอเสนอจะตอ งยิน ยอมใหค ณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ไปตรวจขีดความสามารถ ณ สถานที่ที่จะทํางานจางที่ไดแสดงไวนั้น
๑๕.๒ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางจะตองจัดทําแผนปายทะเบียน
สินทรัพย ติดไวทหี่ มวกสนาม/๕๔ (สายรัดคาง แบบที่ ๑) ทุกใบที่สงมอบ โดยมีรูปแบบและตําแหนงที่ติดตั้งดังนี้
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๑๕.๒.๑ รูป แบบของแผ น ปายทะเบี ย นสิ น ทรัพย ตาม ผนวก ค ที่ แนบ โดยใช
รูปแบบตัวอักษรเปนแบบTH SarabunPSK
๑๕.๒.๒ ตําแหนงที่ติดตั้งแผนปายทะเบียนสินทรัพยตองสามารถสังเกตเห็นได
ชัดเจนและอยูในบริเวณที่ไมทําใหสิ่งอุปกรณนั้นลดประสิทธิภาพในการใชงานลง
๑๕.๒.๓ การติดตั้งแผน ปา ยทะเบีย นสิน ทรัพ ยใหใชส ติกเกอรพลาสติก สีขาว
สําหรับทําแผนปายทะเบียนสินทรัพย โดยปรับลดขนาดของแผนปายและตัวอักษรลงตามความเหมาะสม
พิมพดวยตัวอักษรสีดําโดยระบุเฉพาะหมายเลขสินทรัพย/ลําดับ และรหัสศูนยตนทุน โดยใหติดดานในหมวก
๑๕.๒.๔ การสงมอบสิ่งของตามสัญญาใหกับกรม ผูรับจางตองยื่นเสนอใบอนุญาต
สั่งเขามาซึ่งยุทธภัณฑ (แบบ ย.ภ.๒) , ใบอนุญาตผลิตซึ่งยุทธภัณฑ (แบบ ย.ภ.๔) , ใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ
(แบบ ย.ภ.๕) และบัญชีรับจายยุทธภัณฑ (แบบ ย.ภ.๘) ใหกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดวย
๑๕.๒.๕ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางจะตองจัดทํารายละเอียด
เพิ่มเติมลงในหมวกสนาม/๕๔ ( สายรัดคาง แบบที่ ๑ ) ทุกใบ นอกเหนือจากที่คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ
กําหนดไวดังนี้
1๕.๒.๕.1 พิมพอักษร “ทบ.” ลงบนเนื้อวัสดุบริเวณขอบหมวกดานใน
ดวยสีดํา โดยสีที่พิมพตองติดแนนไมหลุดลอกงาย
1๕.2.๕.๒ พิมพขอความแสดงเลขที่สัญญา และ วัน เดือน ป ที่ผลิต
ลงบนเนื้อวัสดุบริเวณขอบหมวกดานในดวยสีดํา โดยสีที่พิมพตองติดแนนไมหลุดลอกงาย สําหรับตําแหนงที่
พิมพอักษร “ทบ.” เลขที่สัญญา และ วัน เดือน ป ที่ผลิต รวมทั้งรูปรางลักษณะและขนาดตัวอักษรใหเปนไป
ตามรูปแบบการกําหนดอักษร “ทบ.” เลขที่สัญญา และวัน เดือน ป ที่ผลิตลงในรายการหมวกสนาม ตามที่กําหนด
ไวในเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ขอ 1.1
๑๕.๓กรณีที่คําแปลเอกสารที่เปนภาษาไทยกับตนฉบับที่เปนภาษาตางประเทศมีขอความ
ขัดแยงกันกรมจะถือเอาภาษาไทยเปนหลักในการพิจารณา ซึ่งขอความภาษาไทยนี้จะใชเปนหลักในการทํา
สัญญาดวย และหากกรมพิจารณาแลวเห็นวากรณีคําแปลภาษาไทยที่ขัดแยงกับภาษาตางประเทศนี้กอใหเกิด
การไดเปรียบเสียเปรียบกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นอยางเห็นไดชัด กรมจะถือวาเปนการปฏิบัติที่ผิดเงื่อนไขซึ่ง
อาจจะไมรับพิจารณาราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้นก็ได
๑๕.๔ การสงมอบพัสดุหรืองานจางตามสัญญานี้ไมวาจะเปนการสงมอบเพียงครั้งเดียว
หรือสงมอบหลายครั้ง ผูรับจางจะตองแจงกําหนดเวลาสงมอบแตละครั้งโดยทําเปนหนังสือนําไปยื่นตอผูวาจาง
ณ กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก ในเวลาราชการกอนวันสงมอบ
๑๕.๕กรมจะทําการทดสอบและทดลองสิ่งของที่สงมอบใหในสัญญาตามคุณลักษณะเฉพาะ
สิ่งอุปกรณของทางราชการ ตามขอ ๑.๑ โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งกอนจะรับสิ่งของเขาคลังฯ ในการนี้ผูรับจาง
ต อ งส ง มอบสิ่ ง ของเพิ่ ม จากจํ า นวนที่ ร ะบุ ไ ว ใ นสั ญ ญาเพื่ อ ใช ใ นการทดสอบดั ง กล า วคื อหมวกสนาม/๕๔
(สายรัดคาง แบบที่ ๑) จํานวน ๖ ใบ โดยผูรับจางตองไมคิดราคาจากกรม
กรมพลาธิการทหารบก

