ปก. เลขที่...๔๒../๒๕๖๒
หน้า ๑ ของ ๑๑ หน้า
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที.่ ..๔๒./๒๕๖๒
การซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยก ขนาด ๖,๐๐๐ ปอนด์ และ ขนาด ๔,๐๐๐ ปอนด์
ตราอักษร ทีซีเอ็ม จานวน ๕๓ รายการ
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
กองทั พบก โดยกรมพลาธิ การทหารบกซึ่ งต่ อไปนี้ เรี ยกว่ า “กรม” มี ความประสงค์
จะประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยก ขนาด ๖,๐๐๐ ปอนด์ และ ขนาด ๔,๐๐๐ ปอนด์ ตราอักษร ทีซีเอ็ม
จานวน ๕๓ รายการ ด้ว ยวิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตาม ผนวก ก ที่แนบ ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้
ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะ
เฉพาะตรงตามที่ ก าหนดไว้ ใ นเอกสารประกวดราคาซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ฉ บั บ นี้
โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะชิ้นส่วนซ่อมของ สป. สาย พธ. ลาดับที่ ๕๔ – ๑๐๖
จานวน ๑๐ หน้า
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า (ถ้ามี)
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๗ ผนวก ก
ผนวก ก pdf
๑.๗ แบบหนังสือมอบอานาจ
แบบหนังสือมอบอานาจ pdf
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

ปก. เลขที่...๔๒../๒๕๖๒
หน้า ๒ ของ ๑๑ หน้า
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลางซึ่ ง รวมถึ ง นิ ติ บุ ค คลที่ ผู้ ทิ้ ง งาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการผู้บริหารผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็น ผู้มีผ ลประโยชน์ร่ว มกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจาหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต สาหรับ
สิ่งของที่ทางราชการต้องการซื้อในครั้งนี้
๒.๑๑ 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
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่ คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอ
ในนาม “กิจการร่วมค้า ” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานของผู้ร่วมค้า
มาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคล
แต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เ ข้าร่วมค้า
รายใดรายหนึ่ง เป็น ผู้รับ ผิด ชอบหลัก ในการเข้า ยื่น ข้อ เสนอกับ กรมและแสดงหลัก ฐานดัง กล่า วมาพร้อ ม
การยื่ นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้ว ยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถ
ใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ปก. เลขที่...๔๒../๒๕๖๒
หน้า ๓ ของ ๑๑ หน้า
ทั้งนี้ “กิจ การร่ว มค้า ที่จ ดทะเบีย นเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่ว มค้า
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้อ งเสนอเอกสารหลั ก ฐานยื่ น มาพร้ อ มกั บ การเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้า งหุ้น ส่ว นสามัญ หรือ ห้า งหุ้น ส่ว นจากัด ให้ยื่น สาเนาหนัง สือ 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 หนังสือบริคณห์สนธิบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
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
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้นสาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้าและเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้าแล้วแต่กรณี
(๔) ส าเนาใบทะเบี ย นภาษี มู ล ค่า เพิ่ ม (ถ้ า มี ) พร้ อ มทั้ง รั บ รองส าเนาถู ก ต้อ งและ
ประทับตรา (ถ้ามี) กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
สาหรั บผู้ ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีสาเนาหนังสื อจดทะเบียนพาณิช ย์
และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
หากกรมมีความประสงค์ที่จะตรวจสอบหลักฐานดังกล่าวข้างต้น ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้อง
น าเอกสารฉบั บ จริ งมาแสดงต่ อ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ ภายใน ๓ วั น
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
(๕) บั ญ ชี เ อกสารส่ ว นที่ ๑ ทั้ ง หมดที่ ไ ด้ ยื่ น พร้ อ มกั บ การเสนอราคาทางระบบ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั 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 Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑
ครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งแล้ ว ระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะสร้ า งแบบบั ญ ชี เ อกสารส่ ว นที่ ๑
ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบแบบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)

ปก. เลขที่...๔๒../๒๕๖๒
หน้า ๔ ของ ๑๑ หน้า
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทน ให้แนบหนังสือ
มอบอานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายโดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๓) หนัง สือ แสดงรายละเอีย ดประเทศผู ้ผ ลิต โดยระบุชื่อ ประเทศผู ้ผ ลิต พัส ดุ
เพีย งประเทศเดีย วในแต่ละรายการ รวมทั้งให้ระบุชื่อ บริษัท ห้าง ร้าน ผู้ผลิต ยี่ห้อ รุ่น และตราเครื่องหมาย
(ถ้ามี) ด้วย
(๔) กรณีสิ่งของที่เสนอขายเป็นของจากต่างประเทศซึ่งเป็นยุทธภัณฑ์ทางทหาร
ตามที่กระทรวงกลาโหมอนุมัติผ่อนผันให้ยกเว้นค่าอากรทางศุลกากร ทางราชการจะดาเนินการขอยกเว้น
ค่าอากรทางศุลกากรขาเข้าให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอต่อไป ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องระบุด้วยว่า “ราคาที่เสนอเป็นราคา
ยกเว้นค่าอากรทางศุลกากร แต่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงได้ด้วยแล้ว”
(๕) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้แทนจาหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต จะต้องยื่นสาเนาหนังสือแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้แทนจาหน่ายสิ่งของที่ทางราชการต้องการซื้อ ซึ่งออกให้โดยผู้ผลิต พร้อมกับแนบสาเนาใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจ (ประเภทโรงงานผู้ผลิต) ของผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอราคาและเสนอราคาด้วย
(๖) เอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ หากเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องแปลเป็นภาษาไทย
ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญของศาลในทางการแปลเอกสารตามประเภทของเอกสารที่ได้ขึ้นทะเบียน
เป็นผู้เชี่ยวชาญของสานักงานศาลยุติธรรมพร้อมลงนามรับรองการแปล โดยระบุหมายเลขทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ
ของสานักงานศาลยุติธรรมที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ให้ปรากฏด้วยและให้แนบสาเนาหนังสือรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญ
กับสาเนาบัตรประจาตัวผู้เชี่ยวชาญด้วย
(๗) การรับรองเอกสารที่ทาในต่างประเทศให้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ.๒๕๓๙
(ก) เอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือสถานกงสุล
ของต่างประเทศในไทยและผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศจึงจะถือว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง หรือ
(ข) เอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือสถานกงสุล
ของไทยที่มีเขตอาณาในประเทศนั้นๆ และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ จึงจะถือว่าเป็นเอกสาร
ที่ถูกต้อง
(๘) บั ญ ชี เ อกสารส่ ว นที่ ๒ ทั้ ง หมดที่ ไ ด้ ยื่ น พร้ อ มกั บ การเสนอราคาทางระบบ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามแบบในข้ อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ ต้ อ งแนบในรู ป แบบ PDF File
(Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่ ว นที่ ๒
ครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ งแล้ ว ระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะสร้ า งแบบบั ญ ชี เ อกสารส่ ว นที่ ๒
ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบแบบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
หากกรมมีความประสงค์ ที่จะตรวจสอบหลั กฐานในการยื่นข้อเสนอฉบับจริ ง
ตามข้อ ๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนาเอกกสารดังกล่าวมาแสดงต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ปก. เลขที่...๔๒../๒๕๖๒
หน้า ๕ ของ ๑๑ หน้า
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ
ด้ว ยอิ เล็ กทรอนิ กส์ ตามที่ ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์ นี้ โ ดยไม่ มี เงื่ อนไขใดๆ ทั้ งสิ้ น
และจะต้องกรอกข้อ ความให้ถ ูก ต้อ งครบถ้ว นพร้อ มทั ้ง หลัก ฐานแสดงตัว ตนและท าการยืน ยัน ตัว ตน
ของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้ เ สนอราคาจะต้ อ งเสนอราคาเป็ น เงิ น บาทและเสนอราคา
เพี ย งราคาเดี ย ว โดยเสนอ ราคารวม และหรื อ ราคาต่ อ หน่ ว ย และหรื อ ต่ อ รายการ ตามเงื่ อ นไข
ที่ ร ะบุ ไ ว้ ท้ า ยใบเสนอราคาให้ ถู ก ต้ อ ง ทั้ ง นี้ ร าคารวมที่ เ สนอจะต้ อ งตรงกั น ทั้ ง ตั ว เลขและตั ว หนั ง สื อ
ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้ น ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษี อ ากรอื่ น ค่ า ขนส่ ง ค่ า จดทะเบี ย น และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ทั้ ง ปวงไว้ แ ล้ ว จนกระทั่ ง ส่ ง มอบพั ส ดุ ใ ห้
ณ กองยกกระบัตร กรมพลาธิการทหารบก ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่น ข้อ เสนอจะต้อ งเสนอกาหนดเวลาส่ง มอบพัส ดุ ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของชิ้นส่วนซ่อมรถยก ขนาด ๖,๐๐๐ ปอนด์ และขนาด ๔,๐๐๐ ปอนด์ ตราอักษร ทีซีเอ็ม จานวน 53 รายการ
ไปพร้ อมกับ การเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้อจั ดจ้ างภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิก ส์ เพื่อประกอบการพิจารณา
หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผู้ มี อ านาจท านิ ติ ก รรมแทนนิ ติ บุ ค คล หากคณะกรรมการพิ จ ารณาผลประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
มีความประสงค์จ ะขอดูต้น ฉบับ แค็ตตาล็อก ผู้ ยื่นข้อเสนอจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
ห้ามมิให้ผู้ยื่นข้อเสนอสาเนาเอกสารคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการละเอียด
จากต้นฉบับของทางราชการที่แนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อมายื่นเป็นเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ
๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแจ้งชื่อประเทศผู้ผลิตพัสดุ โดยให้ระบุชื่อประเทศผู้ผลิต
เพียงประเทศเดียวในแต่ละรายการ รวมทั้งให้ระบุชื่อ บริษัท ห้าง ร้าน ผู้ผลิต ยี่ห้อ รุ่น และตราเครื่องหมาย
(ถ้ามี) ไปพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการ
พิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอคือ ชิ้นส่วนซ่อมรถยก ขนาด ๖,๐๐๐ ปอนด์
และขนาด ๔,๐๐๐ ปอนด์ ตราอักษร ทีซีเอ็ม จานวน ตาม ผนวก ก ที่แนบ เพื่อใช้ในการตรวจทดลอง หรือ
ประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ในวันที่ ๒๐ .เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่าง
เวลา๑๐๐๐ น.ถึง ๑๑๐๐ น. ณ ห้องรับและเปิดซอง กองจัดหา กรมพลาธิการทหารบก ตาบลท่าทราย
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งตัวอย่างของพัสดุที่ส่งมอบนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบ ในสภาพที่เรียบร้อย
และต้องทาเครื่องหมาย ผูกป้าย เขียนชื่อ บริษัท ห้าง ร้าน ติดไว้ให้ชัดเจน หากพ้นกาหนดเวลาแล้ว กรมจะ
ไม่รับของตัวอย่างดังกล่าวโดยเด็ดขาด

ปก. เลขที่...๔๒../๒๕๖๒
หน้า ๖ ของ ๑๑ หน้า
ทั้งนี้ กรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่าง
ที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว กรมจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ
การตรวจทดลองสิ่งของตัวอย่างของพัสดุจะใช้เครื่องมือทดสอบของทางราชการเท่านั้น
ในกรณีที่จาเป็นต้องส่งไปตรวจทดลองที่หน่วยงานอื่นผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ผู้มายื่นตัวอย่างของพัสดุ ต้องแสดงหลักฐานการมอบอานาจว่าเป็นผู้แทนผู้ยื่นข้อเสนอ
(กรณีผู้ยื่นฯ มิได้เป็นกรรมการผู้มีอานาจผูกพัน) โดยให้ยื่นสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจและ
ผู้รับมอบอานาจพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
๔.๗ ก่อนการเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ทั้งหมดเสี ยก่อน ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้อ งยื่น ข้อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อ จัด จ้า งภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่...๑๙...เดือน..พฤศจิกายน...พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้วจะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบตรวจสอบ
ความครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งและชั ด เจนของเอกสาร PDF File ก่ อ นที่ จ ะยื น ยั น การเสนอราคาแล้ ว จึ ง ส่ ง ข้ อ มู ล
(Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กรมผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๑๐ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบั ติของผู้ ยื่น ข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผ ลประโยชน์ร่ว มกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่น
ตามข้ อ ๑.๕ (๑) หรื อ ไม่ ห ากปรากฏว่ า ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอรายใดเป็ น ผู้ ยื่ นข้ อ เสนอที่ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น
กั บ ผู้ ยื่ นข้ อเสนอรายอื่ น คณะกรรมการฯ จะตั ด รายชื่ อ ผู้ ยื่ นข้ อเสนอที่ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น นั้ น ออกจาก
การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯเชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็น ผู้ยื่นข้อเสนอและกรมจะพิจารณาลงโทษ
ผู้ ยื่ นข้ อเสนอดังกล่ าวเป็ น ผู้ ทิ้ งงานเว้ น แต่ ก รมจะพิจารณาเห็ นว่า ผู้ ยื่นข้อเสนอรายนั้ นมิใช่ เ ป็นผู้ ริเริ่ม ให้ มี
การกระทาดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม
๔.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นๆ (ถ้ามี)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา ที่กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

ปก. เลขที่...๔๒../๒๕๖๒
หน้า ๗ ของ ๑๑ หน้า
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้อ งศึก ษาและทาความเข้า ใจในระบบและวิธีก ารเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จะพิจารณาจากราคารวมต่าสุด
๕.๓ หากผู ้ยื ่น ข้อ เสนอรายใดมีค ุณ สมบัต ิไ ม่ถ ูก ต้อ งตามข้อ ๒ หรือ ยื ่น หลัก ฐาน
การยื ่น ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการ
พิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้น แต่
ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน
หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๕.๔ กรม สงวนสิท ธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิก ส์หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญหรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาสัญญาคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือกรมมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้กรมมีสิทธิ
ที่จะไม่รับข้อเสนอไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๖ กรมทรงไว้ซึ่งสิท ธิที่จ ะไม่รับ ราคาต่าสุด หรือ ราคาหนึ่ง ราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส์โ ดยไม่พิจ ารณาจัด จ้างเลยก็ไ ด้ส ุด แต่จ ะพิจ ารณาทั้ง นี้เ พื่อ ประโยชน์
ของทางราชการเป็นสาคัญและให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าเสียหายใดๆมิได้รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็น ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นข้อเสนอ
กระทาการโดยไม่สุจริตเช่นการเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น
มา
ยื่นข้อเสนอแทนเป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรื อกรมจะให้ ผู้ ยื่ นข้อเสนอนั้ น ชี้แจงและแสดงหลั กฐานที่ทาให้ เชื่ อได้ว่า ผู้ ยื่นข้ อเสนอสามารถดาเนินการ
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รั บฟังได้กรมมีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรื อไม่รั บราคาของผู้ ยื่ นข้อเสนอรายนั้ นทั้งนี้ผู้ ยื่นข้อเสนอดังกล่ าวไม่มีสิ ทธิ เรียกร้องค่ าใช้จ่ายหรื อ
ค่าเสียหายใดๆจากกรม
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๕.๗ ก่อ นลงนามในสัญ ญากรมอาจประกาศยกเลิก การประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส์
หากปรากฏว่า มีก ารกระทาที่เข้า ลักษณะผู้ยื่น ข้อเสนอที่ช นะการประกวดราคาหรือ ที่ไ ด้รับการคัด เลือ ก
มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคาหรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๖. การทาสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทาการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจั ดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทาสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วัน ท าการของทางราชการ หรือกรมเห็ น ว่าไม่ส มควรจั ดทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ ตามข้อ ๗.๑
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสั ญญาซื้อขายดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรม ภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของ
ที่ป ระกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ ไ ด้ใ ห้ กรมยึ ดถื อไว้ ในขณะทาสั ญ ญา โดยใช้ห ลั กประกันอย่า งหนึ่งอย่า งใด
ดังต่อไปนี้.(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
ซึ่ง เป็ น เช็ค หรื อดราฟท์ ล งวั น ที่ที่ ใ ช้ เช็ ค หรื อ ดราฟท์นั้ น ช าระต่อ เจ้า หน้ าที่ ใ นวั น ท าสั ญ ญาหรื อก่ อ นวั น นั้ น
ไม่เกิน ๓ วันทาการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการ
นโยบายก าหนด ดัง ระบุใ นข้อ ๑.๔ (๑) หรือ จะเป็น หนัง สือ ค้ าประกัน อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ตามวิธ ีก าร
ที่กรมบัญชีกลางกาหนด โดยให้ทาหนังสือค้าประกันดังกล่าวไว้ต่อ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
(๔) หนัง สือ ค้าประกัน ของบริษัท เงิน ทุน หรือ บริษัท เงิน ทุน หลัก ทรัพ ย์ที่ไ ด้ร ับ
อนุญ าตให้ ประกอบกิ จการเงิ นทุ นเพื่ อการพาณิ ชย์ และประกอบธุ รกิ จค้ าประกั นตามประกาศของธนาคาร
แห่ งประเทศไทยตามรายชื่อบริ ษัทเงิน ทุนที่ธ นาคารแห่ งประเทศไทยแจ้งเวี ยนให้ ทราบ โดยอนุโ ลมให้ ใช้
ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) โดยให้ทา
หนังสือค้าประกันดังกล่าวไว้ต่อ กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั ก ประกั น นี้ จ ะคื น ให้ โ ดยไม่ มี ด อกเบี้ ย ภายใน ๑๕ วั น นั บ ถั ด จากวั น ที่ ผู้ ช นะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
๗. ค่าพัสดุและการจ่ายเงิน
กรมจะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว
ให้แก่ผู้ ยื่ นข้อเสนอที่ได้รั บการคัดเลื อกให้ เป็นผู้ ขาย เมื่อผู้ ขายได้ ส่ งมอบสิ่ งของได้ครบถ้วนตามสั ญญาซื้อขาย
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และกรมได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่ า ปรั บ ตามแบบสั ญ ญาซื้ อ ขายแนบท้ า ยเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ นี้ ห รื อ
ข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือให้คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

ปก. เลขที่...๔๒../๒๕๖๒
หน้า ๙ ของ ๑๑ หน้า

๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ ทาสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓
หรือทาข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบสิ่งของโดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้ยื่น ข้อเสนอสิทธิเสนอขอรับเงินล่ว งหน้าในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ๑๕ ของราคาพัสดุ
ที่เสนอขายทั้งหมด แต่ทั้งนี้จ ะต้องส่ง มอบหลักประกันเงิน ล่ว งหน้าเป็น พัน ธบัตรรัฐ บาลไทย หรือ หนังสือ
ค้าประกันหรือหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓)
ให้แก่กรมก่อนการรับเงินล่วงหน้านั้น
หากผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอไม่ ข อรั บ เงิ น ล่ ว งหน้ า ให้ แ จ้ ง ความประสงค์ เ ป็ น หนั ง สื อ ถึ ง กรม
ก่อนการลงนามในสัญญา
๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่า พัสดุจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒
แล้วเท่านั้น
๑๑.๒ เมื่ อ กรมได้ คั ด เลื อ กผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายใดให้ เ ป็ น ผู้ ข ายและได้ ต กลงซื้ อ สิ่ ง ของ
ตามการประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์ แล้ ว ถ้ าผู้ ขายจะต้ องสั่ งหรื อน าสิ่ งของมาเพื่ องานจ้ างดั งกล่ าวเข้ ามา
จากต่างประเทศและของนั้ น ต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้ นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้ บริการ
รับขนได้ตามที่รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนดผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ ขายจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้
(๑) แจ้ ง การสั่ ง หรื อ น าสิ่ ง ของดั ง กล่ า วเข้ า มาจากต่ า งประเทศต่ อ กรมเจ้ า ท่ า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่
เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่กาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ปก. เลขที่...๔๒../๒๕๖๒
หน้า ๑๐ ของ ๑๑ หน้า
๑๑.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไ ขเพิ่ม เติม เงื่อ นไข หรือ ข้อกาหนดในแบบสัญ ญาหรือ
ข้อตกลงซือ้ เป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑.๕ ในกรณี ที่ เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ นี้ มีค วามขั ด
หรื อ แย้ ง กั น ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามค าวิ นิ จ ฉั ย ของกรมค าวิ นิ จ ฉั ย ดั ง กล่ า วให้ ถื อ เป็ น ที่ สุ ด
และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๑.๖ กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้
(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีก ารกระท าที ่เ ข้า ลัก ษณะผู ้ยื ่น ข้อ เสนอที ่ช นะการจัด ซื ้อ หรือ ที ่ไ ด้ร ับ
การคั ด เลื อ กมี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น หรื อ มี ส่ ว นได้ เ สี ย กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายอื่ น หรื อ ขั ด ขวางการแข่ ง ขั น
อย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคาหรือส่อว่ากระทาการ
ทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทาการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมหรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ ขายต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
กรมสามารถน าผลการปฏิบัติง านแล้ว เสร็จ ตามสัญ ญาของผู ้ยื่น ข้อ เสนอที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทาสัญญากับกรมไว้ชั่วคราว
๑๔. ข้อกาหนดอื่นๆ
๑๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายจะต้องระบุข้อความไว้ที่สิ่งของ
ที่ส่งมอบ ทุกภาชนะบรรจุหรือเครื่องรัดหีบห่อ โดยระบุเลขที่สัญญาฯ หรือใบสั่งซื้อพร้อมทั้ง วัน เดือน ปี และ
ชื่อ บริษัท ห้าง ร้าน ที่เป็นผู้ขาย
๑๔.๑ กรณีที่คาแปลเอกสารที่เป็นภาษาไทยกับต้นฉบับที่เป็นภาษาต่างประเทศมีข้อความ
ขัดแย้งกันกรมจะถือเอาภาษาไทยเป็นหลักในการพิจารณา ซึ่งข้อความภาษาไทยนี้จะใช้เป็นหลักในการ
ทาสัญญาด้วย และหากกรมพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีคาแปลภาษาไทยที่ขัดแย้งกับภาษาต่างประเทศนี้
ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นอย่างเห็นได้ชัด กรมจะถือว่าเป็นการปฏิบัติ
ที่ผิดเงื่อนไขซึ่งอาจจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นก็ได้
๑๔.๒ การส่งมอบพัสดุตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียวหรือส่งมอบ
หลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกาหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทาเป็นหนังสือนาไปยื่นต่อผู้ซอ้ื ณ กองจัดหา
กรมพลาธิการทหารบก ในเวลาราชการก่อนวันส่งมอบ

ปก. เลขที่...๔๒../๒๕๖๒
หน้า ๑๑ ของ ๑๑ หน้า
๑๔.๓ กรมจะทาการทดสอบและทดลองสิ่งของที่ส่งมอบให้ในสัญญาตามคุณลักษณะ
เฉพาะสิ่ ง อุ ป กรณ์ ข องทางราชการ ตามข้ อ ๑.๑ โดยละเอี ย ดอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ก่ อ นจะรั บ สิ่ ง ของเข้ า คลั ง ฯ
ในการนี้ ผู้ ข ายต้ อ งส่ ง มอบสิ่ ง ของเพิ่ ม จากจ านวนที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญาเพื่ อ ใช้ ใ นการทดสอบ โดยผู้ ข าย
ต้องไม่คิดราคาจากกรม

กรมพลาธิการทหารบก

