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ประกาศกรมการทหารชาง

เร่ือง ประกวดราคาจางซอมสิ่งอุปกรณและเคร่ืองมือสายชาง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

                 กรมการทหารชาง มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางซอมส่ิงอุปกรณและเครื่องมือสายชาง ดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานจางในการประกวดราคาคร้ังนี้เปนเงินทั้งสิ้น

๕๘,๕๖๙,๙๗๒.๐๐ บาท (หาสิบแปดลานหาแสนหกหม่ืนเกาพันเการอยเจ็ดสิบสองบาทถวน)

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกกรมการทหารชาง

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน

ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานการรับจางซอมส่ิงอุปกรณและเครื่องมือสายชาง หรือยุทโธปกรณสาย

ชาง ในวงเงินมูลคาของสัญญาเดียวไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณหรือวงเงินที่ประมาณการที่จะจัดจาง

ครั้งน้ี และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน ที่ กรมการทหารชาง เชื่อถือ

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ
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จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.engrdept.com หรือ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๓๒-๓๒๖๓๐๖ ในวันและเวลาราชการ

 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

 

 

 

 

 

 

              พลตรี 

( มนิต  ศิริรัตนากูล )

รองเจากรมการทหารชาง ทําการแทน

เจากรมการทหารชาง

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



16/1/66 13:24 ตวัอยา่งรา่งเอกสารประกวดราคา

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160 1/11

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ๑๒/๒๕๖๖

การจางซอมสิ่งอุปกรณและเคร่ืองมือสายชาง

ตามประกาศ กรมการทหารชาง

ลงวันที่  ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

                  กรมการทหารชาง ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางซอมสิ่งอุปกรณและ

เคร่ืองมือสายชาง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจางทําของ

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

                                    (๒)   หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                          ๑.๗   แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RGicL%2BqHeslt2FhjsrY3Oa
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRaO30h6sV3hJa%0ATC%2BxYSS8pANWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ05JFNOqvptGpwnDfNBqjOSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Q1TDT7oIXONfavNTPMViAs
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Tt49U6amRhqLB26wD%2FV1Q1
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TvvQ5sS8Xq7ee1G0y%2Fi572
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SNf1tmGS30J3SSLlkQmi6z
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TIv9Q9c6zpcP%2FJiWVnqpSC
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https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkIDgGVWA9KqPLNu0y2v2j
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                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗     เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดัง

กลาว  โดยผูยื่นขอเสนอจะเปนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) หรือไมก็ได

                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรม ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังน้ี

                                  กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯจะ

ตองมีการกําหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลัก

มากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย

                                  กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลักกิจการรวมคา

น้ันตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ

                                  สําหรับขอตกลงฯ ท่ีไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา

ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวน

                          ๒.๑๑  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๑๒     ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานการรับจางซอมส่ิงอุปกรณและเครื่องมือสายชาง หรือ

ยุทโธปกรณสายชาง ในวงเงินมูลคาของสัญญาเดียวไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณหรือวงเงินที่

ประมาณการที่จะจัดจางครั้งน้ี และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน ที่

กรมการทหารชาง เชื่อถือ

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญ    หรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมแบบ หส.๑  แบบ หส.๒  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ    และบัญชีรายชื่อผูมีอํานาจ

ควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ (แบบ บอจ.๑,  แบบ บอจ.๒,  แบบ บอจ.๓,  แบบ บอจ.๕  และแบบ

บอจ.๔ (ถามี)  หรือ แบบ บมจ.๐๐๑, แบบ บมจ. ๐๐๒, แบบ บมจ.๐๐๓, แบบ บมจ.๐๐๕ และ แบบ บมจ.๐๐๖

แลวแตกรณี) บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ   บัญชีรายช่ือผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  และบัญชีผูถือหุนรายใหญ 

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ

                                           (๔.๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   สําเนาทะเบียนบาน ของผูย่ืนขอเสนอ

และสําเนาหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว (ถามี)  และสําเนาหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล

(ถามี)  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (๔.๓) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (๔.๔) สําเนาใบอนุญาตตั้งโรงงาน (แบบ รง.๒) หรือใบอนุญาตใหประกอบกิจการ

โรงงาน (แบบ รง.๔) และใบอนุญาตขยายโรงงาน (แบบ รง.๓)(ถามี)  ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีและใชอยูใน

ปจจุบัน  หากใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานหมดอายุ ใหผูยื่นขอเสนอแนบหนังสือของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

รับรองวาเปนโรงงานท่ีสามารถดําเนินการตอไปไดตามกฎหมายเพิ่มเติมแนบไปดวย และใบอนุญาตใหประกอบกิจการ

โรงงานน้ี ตองปรากฏชื่อสถานประกอบการ ตามท่ีระบุไวในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง

                                            (๔.๕) สําเนาคูสัญญาจางกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน ที่ กรมการ

ทหารชาง เช่ือถือ ซึ่งไดทํามาแลวไมเกิน ๕ ป นับถึงวันประกาศเชิญชวน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในเอกสารการเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน ใหแนบหนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย

พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานฉบับที่ใชอยูปจจุบันของผูมอบอํานาจ   สําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานฉบับที่ใชอยูปจจุบันของผูรับมอบอํานาจ   และสําเนาหนังสือสําคัญแสดง

การเปลี่ยนชื่อตัว (ถามี)  และสําเนาหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล (ถามี)   จํานวน ๑ ชุด

                                   (๒)    สําเนาหนังสือรับรองผลงาน (ไมตองแนบสําเนาคูสัญญา) ตามขอ ๓.๑(๔.๕)

                                   (๓)    บัญชีรายละเอียดประกอบการจางซอม ตามหมายเลขงานที่ยื่นขอเสนอ

                                   (๔)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

(ถามี)  พรอมแนบสําเนาหนาเว็ปไซต ของ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) แสดงรายการ



16/1/66 13:24 ตวัอยา่งรา่งเอกสารประกวดราคา

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160 4/11

สินคาหรือบริการ ท่ีผูยื่นขอเสนอมีจําหนายหรือใหบริการ ตามประกาศและเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาวน้ี

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท  และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังนี้ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอื่น  และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว  จนกระทั่งสง

มอบงานให  ณ  หนวยท่ีครอบครองสิ่งอุปกรณและเครื่องมือสายชาง หรือยุทโธปกรณสายชาง นั้นๆ

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๕๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวัน

ลงนามในสัญญาจาง

                          ๔.๔     กรม จะใชรายละเอียดประกอบการจางซอมแทนคุณลักษณะเฉพาะของกองทัพบก ที่

แนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เปนหลักในการพิจารณา  ผูยื่นขอเสนอจะตอง

สงรายละเอียดประกอบการจางซอม โดยมีรายละเอียดตามขอ ๑.๑ ไปพรอมการยื่นเสนอราคาผานทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือประกอบการพิจารณา ซึ่งหลักฐานดังกลาวนี้ กรม จะยึดไวเปนเอกสารของทาง

ราชการ

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอที่มีผลงานการรับจางซอมส่ิงอุปกรณและเครื่องมือสายชาง หรือ

ยุทโธปกรณสายชาง จนเปนที่ประจักษ และ กรมการทหารชาง ไดพิจารณาออกหนังสือรับรองผลงานใหแลวไมเกิน ๕

ป นับถึงวันประกาศเชิญชวน  ผูยื่นขอเสนอสามารถนําหนังสือรับรองผลงานดังกลาว มาเปนหลักฐานในการยื่นขอ

เสนอผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ได  ในวงเงินมูลคาสัญญาเดียวไมนอยกวา

๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

                          ๔.๖     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให

ถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ใน

เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
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                          ๔.๗     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๖  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา

ใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอรา

คาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแกกรมผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          เอกสารที่ยื่นขอเสนอและเสนอราคาตอ กรม ผานทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตองประทับตรา บริษัท,หาง,ราน (ถามี) และลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทน

นิติบุคคลหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจ กํากับไวดวยทุกหนา

                          ๔.๙    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๕

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรมจะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวน

แตกรมจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของกรม

                          ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากผูยื่นขอเสนอรายใด

ก็ได หรือเรียกเอกสารฉบับจริง ตามขอ ๓.๑,  ๓.๒(๑)(ถามี) และ ๓.๒(๒) และเอกสารตนฉบับ ตามขอ ๓.๒(๓) ที่ยื่น

ขอเสนอผานทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ  กรณีพบวาเอกสารฉบับตัว

จริงและตนฉบับ กับเอกสารที่ยื่นทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส มีขอความขัดแยงกัน และไม

ครบถวน  กรม จะถือวาเปนการผิดเง่ือนไขในสาระสําคัญ ซึ่งอาจไมรับพิจารณาผูยื่นขอเสนอรายนั้นก็ได

                          หากผูยื่นขอเสนอไมสามารถนําเอกสารดังกลาวไปแสดงได ทางราชการจะถือวาเปนการปฏิบัติที่

ผิดไปจากเง่ือนไขเอกสารประกวดราคาในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ  สําหรับเอกสารฉบับตัวจริงและเอกสารตนฉบับที่นํา

ไปแสดงตอคณะกรรมการ กรม จะคืนใหเม่ือกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการไดขอยุติแลว 

                          ๔.๑๐  ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด
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                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                          ๔.๑๑  ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนผูชนะการเสนอราคาตองจัดทําแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

เฉล่ียรอยละ ๑๗ ของพัสดุท่ีจะใชในงานจาง และเปนพัสดุท่ีตองนําเขาจากตางประเทศเฉลี่ยรอยละ ๘๓ ของพัสดุที่จะ

ใชในงานจาง โดยยื่นใหหนวยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (เวนมีระยะเวลาสงมอบตาม

สัญญาไมเกิน ๖๐ วัน)

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรม จะพิจารณาจาก

ราคาตอรายการ

                          ๕.๓      หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเงื่อนไขที่กรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรม

การฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๕.๔     กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอ

ไปนี้

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัด

ซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของกรม

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรมมีสิทธิที่

จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๕.๖     กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด

ก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวม
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ท้ังกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอ

เสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ

เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เปนตน

                                ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม

จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได กรม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผู

ยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังน้ี ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญากรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอื่น หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                          ๕.๘     หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอ

เสนอรายอื่นที่ไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัดเรียง

ลําดับผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไมเกินรอยละ

๑๐ ท่ีจะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน ๓ ราย

                                    ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง

เปนผูประกอบการ SMEs

                          ๕.๙     หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย

หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือ

สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด

จางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกลาว

                                    ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง

เปนผูประกอบการที่เปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

                 ๖.     การทําสัญญาจาง

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ

๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา

เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา

โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปนี้

                          ๖.๑     เงินสด

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจายใหแก   “กรมการทหารชาง (เพื่อรองรับเงินรับ

ฝาก)”  ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน

๓ วันทําการ

                          ๖.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ

๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
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                          ๖.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของงานจางซึ่งกรม ไดรับมอบไวแลว

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน

                          กรม จะจายเงินคาจางซอมใหกับผูรับจาง  เมื่อผูวาจางไดรับมอบงานจางไวถูกตองครบถวนตาม

สัญญาแลว หรืออาจแบงจายเปนงวดตามจํานวนสิ่งของท่ีจางซอมท่ีไดรับมอบก็ได  แตการสงมอบแตละครั้งตองไม

นอยกวารอยละ ๓๐ (สามสิบ) ของมูลคาส่ิงของท่ีจางซอมทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผูวาจางไดรับมอบสิ่งของที่จางซอม

ไวถูกตองครบถวน

                 ๘.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี หรือขอตกลงจาง

เปนหนังสือจะกําหนด ดังน้ี

                          ๘.๑     กรณีท่ีผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหน่ึงโดยไมไดรับอนุญาตจาก

กรม จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น

                          ๘.๒     กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางนอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกําหนดคาปรับเปนรายวัน

ในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคาคาจาง

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ

ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย

กวา ๑ ป      นับถัดจากวันท่ีกรมไดรับมอบงาน หรือ ๒,๐๐๐ ช่ัวโมงการทํางาน ข้ึนอยูกับวาอยางใดอยางหนึ่งถึงกอน

  โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุด

บกพรอง

                 ๑๐.    การจายเงินลวงหนา

                          ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาคาจางทั้งหมด

แตท้ังน้ีจะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) ใหแกกรมกอนการรับเงินลวงหนานั้น

                 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอ่ืน ๆ

                          ๑๑.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๖

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กรมไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงินงบประมาณ

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๖ แลวเทาน้ัน   หากรายการดังกลาวไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล จะตองไมถือ

เปนขอผูกมัดกับทางราชการ
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                          ๑๑.๒   เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น

ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี

ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗

วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง

ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการ

ยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๑.๔   ผูยื่นขอเสนอรายใดท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคา และไดตกลงจาง

ตามสัญญาแลว   ผูรับจางจะตองขนยายส่ิงอุปกรณและเครื่องมือสายชางหรือยุทโธปกรณสายชาง  ออกไปดําเนินการ

ซอม  ณ  โรงงานหรือสถานท่ีประกอบการ  ตามท่ีไดระบุไวในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หรือใบ

ทะเบียนพาณิชย  หรือใบอนุญาตตั้งโรงงาน(แบบ รง.๒) หรือใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงาน(แบบ รง.๔) และใบ

อนุญาตขยายโรงงาน(แบบ รง.๓)(ถามี) หรือสถานที่ท่ีจัดตั้งขึ้นเพ่ือใชดําเนินการซอม

                         ในหวงระยะเวลาการดําเนินการซอมตามสัญญาจางของผูรับจาง  กรม  สงวนสิทธิที่จะสงคณะ

กรรมการไปตรวจงานจางซอม  ในโรงงานหรือสถานท่ีท่ีดําเนินการ   ไดตลอดเวลาโดยไมตองแจงลวงหนา   และผูรับ

จางตองอํานวยความสะดวกและใหความชวยเหลือในการนั้นตามสมควร

                          ๑๑.๕    ผูรับจางตองดําเนินการซอมหรือเปล่ียนชิ้นสวนซอมตามบัญชีรายละเอียดประกอบการ

จางซอมสิ่งอุปกรณและเครื่องมือสายชางหรือยุทโธปกรณสายชาง ที่ทางราชการกําหนดใหครบทุกรายการ จะเลือก

ซอมหรือเปลี่ยนเฉพาะรายการใดรายการหนึ่งไมได แมแตอุปกรณหรือชิ้นสวนใดท่ีทางราชการไมไดกําหนดไว   หาก

ผูรับจางตรวจพบการชํารุดในระหวางดําเนินการซอมตามสัญญา จนเปนเหตุใหสิ่งอุปกรณสายชางหรือยุทโธปกรณสาย

ชาง แตละรายการหรือหมายเลขงาน ไมสามารถกลับมาคืนสภาพใหพรอมใชงานไดตามปกติ  ผูรับจางจะตองดําเนิน

การซอมหรือเปลี่ยนอุปกรณ หรือชิ้นสวนท่ีชํารุดใหโดยไมคิดมูลคาเพ่ิมจากผูวาจางอีก

                          ๑๑.๖    ผูรับจางตองจัดทําแฟมภาพของสิ่งอุปกรณและเครื่องมือสายชางหรือยุทโธปกรณสาย

ชาง แตละรายการหรือหมายเลขงาน อยางนอยจํานวน ๓ เลม  สงมอบใหแก  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ,  เจา

หนาท่ีของ กองจัดหา กรมการทหารชาง,  และเจาหนาที่ของหนวยที่ครอบครองส่ิงอุปกรณและเครื่องมือสายชางหรือ

ยุทโธปกรณสายชาง น้ันๆ   ณ วันที่สงมอบงาน เพื่อเปนหลักฐานในการดําเนินการซอมของผูรับจาง โดยประกอบดวย
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ภาพกอนการดําเนินการ,  ระหวางการดําเนินการ,  เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ  และภาพอุปกรณหรือชิ้นสวนซอมของ

เดิมท่ีไดถอดออกเพ่ือเปลี่ยนตามบัญชีรายละเอียดประกอบการจางซอมท่ีทางราชการกําหนด

                          ๑๑.๗    อุปกรณหรือชิ้นสวนซอมใดๆ ที่ระบุไวในบัญชีรายละเอียดประกอบการจางซอมที่ทาง

ราชการกําหนดใหเปลี่ยน ผูรับจางจะตองรวบรวมอุปกรณหรือชิ้นสวนซอมของเดิมที่ไดถอดออก พรอมจัดทําบัญชีราย

ละเอียดใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบ ณ วันที่สงมอบงาน  และใหผูรับจางดําเนินการสงกลับคืนไปยัง

ตําบลรวบรวมซาก ของ กรมการทหารชาง  โดยใหจัดทําหนังสือแจง กรม เพื่อสงคืนซากอุปกรณหรือชิ้นสวนซอม

พรอมแนบบัญชีรายละเอียด กอนวันดําเนินการไมนอยกวา ๕ วันทําการ

                          ๑๑.๘     กรณีผูขาย ผูรับจาง หรือผูรับจางผลิตประสงคจะขอรับหนังสือรับรองการใช ดูแล

และควบคุมการขนยายยุทโธปกรณทางทหาร (ENDUSER) เพ่ือประกอบการยื่นขอใบอนุญาตสงออกสินคา (EXPORT

LICENSE) จากประเทศผูผลิต    ผูขาย ผูรับจาง หรือผูรับจางผลิตจะตองขอหนังสือรับรองดังกลาวภายใน ๑๕ วัน

ทําการ นับตั้งแตวันลงนามในสัญญาหรือขอตกลง  และผูขาย ผูรับจาง หรือผูรับจางผลิตตองนําหลักฐานการยื่นขอใบ

อนุญาตสงออกสินคา (EXPORT LICENSE) จากรัฐบาลของประเทศผูผลิต มาแสดงใหกับทางราชการภายใน ๑๕ วัน

นับแตวันที่คูสัญญาไดรับหนังสือรับรองผูใชปลายทาง (END USER CERTIFICATE)

                          ๑๑.๙     ผูขาย ผูรับจาง หรือผูรับจางผลิต สําหรับส่ิงอุปกรณที่เปนยุทธภัณฑ ตามพระราช

บัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐  ตองดําเนินการดังตอไปนี้

                                      (๑) กรณีเปนผูขายหรือผูรับจาง มีสถานท่ีประกอบการภายในประเทศ ที่ตองนําเขา

วัตถุดิบจากตางประเทศหรือใชวัตถุดิบในประเทศ มาเพื่อดําเนินการผลิตหรือรับจางผลิตตามสัญญา  ตองนําหลักฐาน

การยื่นคําขอรับใบอนุญาตสั่งเขามา นําเขามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ (ย.ภ.๑) มาแสดงใหกับทางราชการภายใน ๑๕

วัน นับแตวันลงนามในสัญญา และตองนําใบอนุญาตผลิตฯ (ย.ภ.๔) มาแสดงใหกับทางราชการ ภายใน ๖๐ วัน นับถัด

จากวันยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯ (ย.ภ.๑) ใหกับทางราชการ

                                      (๒) กรณีเปนผูรับจางท่ีไมจําเปนตองมีใบอนุญาตผลิตฯ (ย.ภ.๔) ที่ตองสั่งหรือนําเขา

ช้ินสวนซอมมาจากตางประเทศหรือชิ้นสวนซอมภายในประเทศ มาเพ่ือดําเนินการรับจางซอมตามสัญญา ผูรับจางตอง

ดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯ (ย.ภ.๑) ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและคูสัญญาตองนําหลัก

ฐานยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯ (ย.ภ.๑) มาแสดงใหกับทางราชการภายใน ๑๕ วัน นับแตวันลงนามในสัญญา

                          ๑๑.๑๐   หากผูขาย ผูรับจาง หรือผูรับจางผลิต มิไดดําเนินการตามขอกําหนด ตามขอ ๑๑.๕

และ ๑๑.๖ แลวแตกรณี  หากปรากฏวาการดําเนินการตามสัญญาเกิดความลาชาจนเปนเหตุใหไมสามารถสงมอบ

ส่ิงของหรือสงมอบงานไมทันตามกําหนดเวลาของสัญญา  ผูขาย ผูรับจาง หรือผูรับจางผลิต จะยกมากลาวอางเพื่อขอ

ขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของดหรือขอลดคาปรับไมได

                          ๑๑.๑๑   กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม

ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๑.๑๒   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยง

กัน ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิ

เรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๑.๑๓   กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง

คาเสียหายใดๆ จากกรมไมได
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                                   (๑)    ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะ

ทําการจัดจางครั้งน้ีตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรม หรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                          ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          กรม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกให

เปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ

ทําสัญญากับกรม ไวชั่วคราว
 

กรมการทหารชาง
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