- ราง-

ประกาศกรมการทหารชาง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคนทุนระเบิด ชนิดโลหะ
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
----------------------------------กรมการทหารชาง มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อ เครื่องตรวจคนทุนระเบิด ชนิดโลหะ
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น
๕,๔๓๘,๔๐๐.- บาท (หาลานสี่แสนสามหมื่นแปดพันสี่รอยบาทถวน) ตามรายการ ดังนี้
- เครื่องตรวจคนทุนระเบิด ชนิดโลหะ จํานวน ๓๓ เครื่อง
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเ ป นบุ คคลซึ่ ง อยู ร ะหว า งถู กระงั บ การยื่ นข อเสนอหรื อทําสั ญญากั บหน วยงานของรั ฐ ไว
ชั่ ว คราว เนื่ อ งจากเป น ผู ที่ ไ ม ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ป ระกอบการตามระเบี ย บที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หน ว ยงานของรัฐ ในระบบเครื อข า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชี กลาง ซึ่ ง รวมถึงนิ ติ บุคคลที่ ผู ทิ้งงานเป น หุน ส ว น
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
โดยตองเปนผูผลิตหรือผูแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิต
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมการ
ทหารชาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ผู ยื่ น ข อเสนอต องลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อจั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ กทรอนิ กส (e Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผูย ื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญา ตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ด ว ยอิ เ ล็ กทรอนิ กส (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตาม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

-๒๑๒. ผูย ื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๓. ผูย ื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคารเวนแตการ
จายเงิน แต ละครั้ งซึ่งมีมูลค า ไมเกินสามหมื่ นบาทคูสั ญญาอาจจ ายเปน เงิ นสดก็ ได ตามที่ คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๑๔. ผูยื่นขอเสนอยื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้.๑๔.๑ กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาที่จด
ทะเบียนนิติบุคคลใหม จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการยื่น
ขอเสนอใหยื่นขอเสนอในนาม “กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติดานผลงานกิจการรวมคาดังกลาว สามารถนํ า
ผลงานของผูที่เขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
๑๔.๒ กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคล แตละ
นิติบุคคลที่เขารวมคาทุกราย จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต
ในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่ง
เปนผูรับผิดชอบหลักในการยื่นขอเสนอกับกรมและแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมกับการยื่นขอเสนอประกวด
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานของผูรวมคาหลักราย
เดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอได
ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จ ด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ใน
ระหวางเวลา
น. ถึง
น.
วันที่
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.engrdept.com หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๓๒๓๓-๗๐๑๔ ตอ ๕๓๒๒๘ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ.

.

(ลงชื่อ) พลตรี สมชัย ปยะธรรมดารา
( ทรงยศ อินทรเนตร )
รองเจากรมการทหารชาง ทําการแทน
เจากรมการทหารชาง

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่
/๒๕๖๒
การซื้อเครื่องตรวจคนทุนระเบิด ชนิดโลหะ
ตามประกาศ กรมการทหารชาง
ลงวันที่
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
----------------------กรมการทหารชาง ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “กรม” มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการดังนี้.- เครื่องตรวจคนทุนระเบิด ชนิดโลหะ จํานวน ๓๓ เครื่อง
พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานได ทันที และมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมี
ขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้.๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๗ แบบบัญชีรายละเอียดสิ่งของที่เสนอราคา
๑.๘ แบบบัญชีรายการของตัวอยาง
๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

-๒๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่ อ งจากเป น ผู ที่ ไ ม ผ านเกณฑ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ป ระกอบการตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลังกําหนด ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวีย นชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว โดย
ตองเปนผูผลิต หรือผูแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิต
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมการทหาร
ชาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ ผู
ยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ผู ยื่ น ข อเสนอต องลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อจั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ กทรอนิ กส
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญา ตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลางตามคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคารเวนแตการ
จายเงิน แต ละครั้ งซึ่งมีมูลค า ไมเกินสามหมื่ นบาทคูสั ญญาอาจจ ายเปน เงิ นสดก็ ได ตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
๒.๑๔ ผูยื่นขอเสนอยื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้.๒.๑๔.๑ กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาที่
จดทะเบียนนิติบุคคลใหม จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการยื่น
ขอเสนอใหยื่นขอเสนอในนาม “กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติดานผลงานกิจการรวมคาดังกลาว สามารถนําผลงาน
ของผูที่เขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได

-๓๒.๑๔.๒ กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคล แต
ละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุกราย จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตใน
กรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการยื่นขอเสนอกับกรมและแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมกับการยื่นขอเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงาน
ของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอได
ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่ จดทะเบีย นเปนนิติบุ คคลใหม” หมายความว า กิจการรวมคาที่จ ด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
๓.๑.๑ ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
๓.๑.๑.๑ หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล (ไมเกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร) บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
๓.๑.๑.๒ บริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล (ไมเกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร) หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมี
อํานาจควบคุม (ถามี) บัญชีผูถือหุนรายใหญ และสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
๓.๑.๒ ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
๓.๑.๓ ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน ๓.๑.๑ หรือ ๓.๑.๒ ของผูรวมคา แลวแตกรณี
๓.๑.๔ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
๓.๑.๕ หลักฐานการเปนผูผลิต หรือผูแทนจําหนายสิ่งของที่ตองการซื้อ ดังนี้
๓.๑.๕.๑ ในกรณีผูยื่นขอเสนอ เปนผูผลิต สิ่งของที่ทางราชการตองการซื้อในประเทศ
ไทย ใหแนบสําเนาใบอนุญาตตั้งโรงงาน (แบบ รง.๒) หรือใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๔)
และใบอนุญาตขยายโรงงาน (แบบ รง.๓)(ถามี) ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มี และใชอยูในปจจุบัน หากใบอนุญาต
ใหประกอบกิจการโรงงานหมดอายุ ใหผูเสนอราคาแนบหนังสือของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับรองวาเปนโรงงานที่
สามารถดําเนินการตอไปไดตามกฎหมายเพิ่มเติมแนบไปดวย และใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานนี้ ตองปรากฏ
นามผูไดรับอนุญาตเปนบุคคลเดียวกันโดยแนบหลักฐานที่แสดงวาเปนผูมีอํานาจ ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคลไปดวย

-๔๓.๑.๕.๒ กรณีที่ผูยื่นขอเสนอ ที่เปนผูแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิต จะตองแนบสําเนา
หนังสือแตงตั้งจากผูผลิตใหเปนผูแทนจําหนายสิ่งของที่ทางราชการตองการซื้อ ดังนี้
๓.๑.๕.๒.๑
กรณี ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง จากผู ผ ลิ ต ที่ มี ส ถานที่ ป ระกอบการ
ภายในประเทศ จะตองแนบหลักฐานตามขอ ๓.๑.๕.๑ ซึ่งเปนของผูผลิตมาแสดงดวย
๓.๑.๕.๒.๒ กรณี ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง จากผู ผ ลิ ต ที่ มี ส ถานที่ ป ระกอบการใน
ตางประเทศ จะตองแนบหนังสือแตงตั้งซึ่งออกใหโดยผูผลิตที่เปนสํานักงานใหญมาแสดงดวย
๓.๑.๕.๒.๓ กรณีที่ผูยื่นขอเสนอ ไมอาจนําเอกสารซึ่งออกใหโดยผูผลิตที่เปน
สํานักงานใหญไปแสดงได จะตองใหผูใดผูหนึ่งตอไปนี้ รับรองวาเปนบริษัทสาขาในลักษณะ Subsidiary (บริษัท ที่
ควบคุมโดยบริษัทใหญ) หรือ Branch ที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองแทนได โดยยื่นพรอมขอเสนอและเสนอราคา
คือ
๓.๑.๕.๒.๓.๑ บริษัทผูผลิตที่เปนสํานักงานใหญ
๓.๑.๕.๒.๓.๒ สถานทูตในประเทศไทยที่บริษัทสาขา ในลักษณะ
เปน Subsidiary หรือ Branch ตั้งอยู
๓.๑.๕.๒.๓.๓ เจาหนาที่ของรัฐ ที่มีอํานาจเซ็นรับรองเอกสาร ใน
ประเทศที่บริษัทสาขา ในลักษณะเปน Subsidiary หรือ Branch ตั้งอยู
๓.๑.๕.๓ หนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายที่ทําในตางประเทศ ซึ่งผูประสงคจะเสนอราคา
นําไปแสดงเปนหลักฐานตอทางราชการ เพื่อประกอบการเสนอราคา การทําสัญญา การแกไขสัญญา การขอขยาย
เวลาทําการตามสัญญา การของดหรือลดคาปรับ หรือการอื่นใดซึ่งเกี่ยวของกับการดําเนินการซื้อของทางราชการใน
ครั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการตางประเทศ วาดวยการรับรองเอกสาร พ.ศ.๒๕๓๙
ดังนี้.๓.๑.๕.๓.๑ เอกสารดังกลาวจะตองผานการรับรองจากเจาหนาที่สถานทูตหรือ
สถานกงสุลของตางประเทศในไทย และผานการรับรองจากกระทรวงการตางประเทศ จึงจะถือวาเปนเอกสารที่ถูกตอง
หรือ
๓.๑.๕.๓.๒ เอกสารดังกลาวจะตองผานการรับรองจากเจาหนาที่สถานทูตหรือ
สถานกงสุลของไทยที่มีอาณาเขตในประเทศนั้นๆ และผานการรับรองจากกระทรวงการตางประเทศ จึงจะถือวาเปน
เอกสารที่ถูกตอง
๓.๑.๖ บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖(๑) โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format) File (Port Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส จะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖(๑) ให
โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

-๕๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
๓.๒.๑ ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําแทน ใหแนบหนังสือมอบอํานาจซึ่งติด
อากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจ
เปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
๓.๒.๒ แคตตาล็อกตัวจริงของ เครื่องตรวจคนทุนระเบิด ชนิดโลหะ จํานวน ๑ ชุด ตองไดรับ
การรับรองจากผูผลิต กรณีที่ทําในตางประเทศ ตองผานการรับรองเอกสารตามขอ ๓.๑.๕.๓
๓.๒.๓ คูมือคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของ เครื่องตรวจคนทุนระเบิด ชนิดโลหะ (ถามี) จํานวน ๑ ชุด ในกรณีที่
แคตตาล็อกตัวจริงมีรายละเอียดไมครอบคลุมสาระสําคัญที่กําหนดในคุณลักษณะเฉพาะของทางราชการ
๓.๒.๔ บัญชีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเปนภาษาไทยของเครื่องตรวจคนทุนระเบิดชนิด
โลหะ จํานวน ๑ ชุด
๓.๒.๕ บัญชีรายละเอียดสิ่งของที่เสนอราคา จํานวน ๑ ชุด
๓.๒.๖ บัญชีรายการของตัวอยาง จํานวน ๑ ชุด รายละเอียดตามขอ ๔.๖
๓.๒.๗ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน ฉบับที่ใชอยูปจจุบันของ ผูยื่น
ขอเสนอพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน จะตองแนบสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
ดวย จํานวน ๑ ชุด
๓.๒.๘ หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
๓.๒.๙ บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน ถูกตอง
แลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) ใหโดยผูยื่น
ขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความให
ถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอ โดยไมตองแนบใบเสนอ
ราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียว และราคาเดียว
โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดย
คิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งเปนราคายกเวนคาอากรทางศุลกากร แตรวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น

-๖คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ กองคลังทหารชาง กรมการทหาร
ชาง คายภาณุรังษี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคา ไมนอยกวา ๑๒๐ วัน นับแตวันเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ซื้อขาย
๔.๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอครบทุกรายการ แตละรายการจะตองระบุยี่หอและประเทศผูผลิต
ทุกรายการ โดยแจงไวในบัญชีรายละเอียดสิ่งของที่เสนอราคา
๔.๕ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อกของ เครื่องตรวจคนทุนระเบิด ชนิดโลหะ ไปพรอมการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กรม จะยึดไว
เปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีความประสงคจะ
ขอดู ต น ฉบั บ แคตตาล็ อ ก ผู ยื่ น ข อ เสนอจะต อ งนํ า ต น ฉบั บ มาให ค ณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๑ วัน
๔.๖ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของ เครื่องตรวจคนทุนระเบิด ชนิดโลหะ จํานวน ๑ เครื่อง โดย
ลงลายมือผูยื่นขอเสนอพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับในเอกสารดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารที่จัดสงหรือนํามา
แสดง ตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) เพื่อใชในการตรวจทดลอง หรือประกอบการพิจารณาคุณ
ลักษณะเฉพาะของทางราชการ ในวันที่_________ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลังทหาร
ชาง กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ทั้งนี้ กรม จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแกของตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่
เหลือหรือไมใชแลว กรม จะคืนใหแกผูยื่นขอเสนอ
๔.๗ เอกสารที่เปนภาษาตางประเทศ ผูยื่นขอเสนอตองแนบคําแปลเปนภาษาไทยที่ถูกตองสมบูรณ
โดยผูเชี่ยวชาญการแปลที่จดทะเบียนไวกับสํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูแปล และรับรองคําแปล พรอมแนบสําเนา
หลักฐานการจดทะเบียนของผูแปลมาดวย
กรณีที่คําแปลเอกสารเปนภาษาไทยกับฉบับภาษาอังกฤษมีขอความขัดแยงกัน ทางราชการจะ
ถือเอาภาษาไทยเปนหลักในการพิจารณา หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นวาคําแปลที่ขัดแยงนั้นกอใหเกิดการ
ไดเปรียบเสียเปรียบกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นอยางเห็นไดชัด ทางราชการจะถือวาเปนการผิดเงื่อนไขในสาระสําคัญ ซึ่ง
อาจไมรับพิจารณาผูยื่นขอเสนอรายนั้นก็ได
๔.๘ เอกสารที่เสนอตอทางราชการตองประทับตรา บริษัท , หาง , ราน (ถามี) และลงนามกํากับไว
ดวยทุกหนา

-๗๔.๙ กอนการเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให
ถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๔.๑๐ ผูยื่ นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดว ย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่
ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๑๑ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารความครบถวน
ถูกตองและชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ
เสนอราคาใหแกหนวยงานของรัฐ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๔.๑๒ คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิกส จะดําเนิ นการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕
(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส กอนหรือในขณะที่มีการ
พิจารณาขอเสนอวา มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ
๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และ กรมจะพิจารณาลงโทษ ผูยื่น
ขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต กรม จะพิจารณาเห็นวา ผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาว และไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ กรม
๔.๑๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้.(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่ยกเวนคาอากรทางศุลกากร แตรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และ
ภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

-๘๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคา พรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ จัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ จํานวน ๒๗๑,๙๒๐.-บาท (สอง
แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเการอยยี่สิบบาทถวน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย “กองทัพบก โดยกรมการทหารชาง” ซึ่งเปนเช็คหรือ
ดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วัน ทําการ
๕.๒ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณี ที่ผู ยื่น ขอเสนอนําเช็คหรื อดราฟท ที่ธ นาคารสั่งจายหรือพัน ธบั ตรรัฐบาลไทยหรือหนั งสื อค้ํา
ประกั น ของบริ ษัทเงิ น ทุน หรื อบริ ษัทเงิน ทุน หลักทรั พย มาวางเป นหลั กประกั นการเสนอราคาจะต องสงต นฉบั บ
เอกสารดังกลาวมาให กรม ตรวจสอบความถูกตองใน วันที่
_ระหวางเวลา_
_น.
ถึง_
น.
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ประสงคจะใชหนังสือค้ําประกัน
อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือค้ําประกัน
อิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้.(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคาดังกลาว เปนผู
ยื่นขอเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญารวม
คากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับ
ถัดจากวันที่กรมไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอ
รายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด หรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง
หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวากรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

-๙๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรม จะพิจารณาตัดสิน
โดยใชหลักเกณฑราคา
๖.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรม จะพิจารณาจาก ราคา
ตอหนวย
๖.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไม
ถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตาม ขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเงื่อนไขที่ กรม กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ และ
ความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
๖.๔ กรม สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของ กรม
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส อยางหนึ่งอยางใด
หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสที่
เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ กรมมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรมมีสิทธิที่จะไมรับ
ขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสม หรือไมถูกตอง
๖.๖ กรม ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ
และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งกรมจะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการ
คัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการยื่นเสนอกระทําการโดย ไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ
หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

- ๑๐ ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมจะใหผูยื่น
ขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาซื้อ
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรมมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่น
ขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม
๖.๗ กอนลงนามในสัญญา กรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวา
มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน
หรือมีสวนไดเสียกับผูอื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอราย
อื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทําสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน ภายใน ๕
วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได
๗.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน ภายใน ๕
วันทําการของทางราชการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ กับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับ
แจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาสิ่งของที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสไดใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก " กองทัพบก โดย กรมการทหารชาง " ซึ่งเปนเช็คหรือ
ดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่ กรมบัญชีกลางกําหนด
(๔) หนังสือค้ําประกันของ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อ ซึ่ง กรม ไดรับมอบไวแลว

- ๑๑ ๘. คาจางและการจายเงิน
กรม จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว
ใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวน ตามสัญญาซื้อขายหรือ
ขอตกลงเปนหนังสือ และ กรม ไดตรวจรับสิ่งของไวเรียบรอยแลว
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อขาย
เปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ (ศูนยจุดสอง) ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทํา
ขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ (หนึ่ง) ป นับถัดจากวันที่กรมไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขหรือ
เปลี่ยนใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. การจายเงินลวงหนา
ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาพัสดุที่เสนอขาย
แต ทั้งนี้ จะตองสงมอบหลักประกัน เงิ นล วงหน า เปน พัน ธบั ตรรั ฐบาลไทย หรื อหนั งสื อค้ําประกั นของธนาคารใน
ประเทศ ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔(๓) ใหแก กรม กอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น
๑๒. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๒.๑ การจั ดซื้อครั้งนี้ จะมี การลงนามในสั ญญาไดตอเมื่อ พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลใชบังคั บ และได รับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ จากสํานักงบประมาณแลว และในกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ จากสํานักงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งดังกลาว กรมการทหารชาง สามารถยกเลิกการจัดหาได
๑๒.๒ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป ขณะนี้ กรม ยังไมไดรับ
อนุมัติงบประมาณอื่นใดในการดําเนินการครั้งนี้
การลงนามในสั ญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กรมไดรับอนุมัติเ งินค าพัสดุ จากงบประมาณ
ประจําปจากกองทัพบกแลวเทานั้น
๑๒.๓ ทั้งนี้ หากกรมไดรับการสั่งจายงบประมาณไมครบตามจํานวนที่ตองการ กรม ขอสงวนสิทธิที่
จะซื้อตามวงเงินงบประมาณที่ไดรับจริง
๑๒.๔ เมื่อ กรม ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้.-

- ๑๒ (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗
วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย
ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ สงเสริม
การพาณิชยนาวี
๑๒.๕ ผูยื่นขอเสนอซึ่ง กรม ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ ทาง
ราชการกําหนดตามระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน
การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒.๖ กรม สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๒.๗ ในกรณี พั ส ดุ ที่ เ สนอขายเป น พั ส ดุ ที่ กรมการทหารช า ง ไม เ คยจั ด ซื้ อใช ร าชการมาก อ น
กรมการทหารชาง สงวนสิทธิที่ให คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ดําเนินการทดสอบตาม
เกณฑที่ กรมการทหารชาง กําหนดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวาพัสดุที่จะซื้อนั้นมีคุณภาพตรงตามที่ทางราชการตองการ
๑๒.๘ ในกรณีที่ กรมการทหารชาง ตองการใหมีการอบรมเจาหนาที่ของทางราชการใหมีความรู
ความชํานาญในการใชงาน และการปรนนิบัติบํารุงที่ถูกตอง ผูขายจะตองดําเนินการฝกอบรมเจาหนาที่ ตามจํานวนที่
กรมการทหารชาง เห็นสมควร ใหมีความรูความชํ านาญในการใช งานและการปรนนิบัติ บํารุ งที่ถูกตอง โดยใชคํา
บรรยายเปนภาษาไทย พรอมกับการสงมอบพัสดุ ใหกับกรมการทหารชาง ชุดละ ๑ ชุด ดวย
คาใชจายในการฝกอบรมเจาหนาที่ของทางราชการ, การจัดทําวีดีโอเทปและแผนซีดีดังกลาว
เปนภาระของผูขาย
๑๒.๙ หากผูขายประสงคจะขอรับหนังสือรับรองการใช ดูแล และควบคุมการขนยายยุทโธปกรณ
ทางทหาร (ENDUSER) ผูขายจะตองขอหนังสือรับรองดังกลาวภายใน ๑๕ วันทําการ นับตั้งแตวัน ลงนามในสัญญา
ซื้อขายหรือขอตกลง หากผูขายมิไดดําเนินการภายในเวลาที่กําหนด หรือมิไดแจงเหตุขัดของใหทางราชการทราบ
ภายในระยะเวลาดังกลาว ผูขายจะยกมากลาวอางเพื่อขอขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือ ของด หรือขอลดคาปรับ
ไมได
๑๒.๑๐ กรม อาจประกาศยกเลิ ก การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งในกรณี ต อ ไปนี้ ไ ด โดยที่ ผู ยื่ น ข อ เสนอจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จาก กรมไมได
(๑) กรม ไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใชในการจัดซื้อจัดจาง หรือเงินงบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอที่จะทําการจัดซื้อจัดจางนั้นตอไป

- ๑๓ (๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกัน
กับผูยื่นเสนอรายอื่นหรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทํ า การจั ด ซื้ อจั ด จ า งต อไปอาจก อให เ กิ ด ความเสี ย หายแก กรม หรื อกระทบต อ
ประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกันกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒.๑๑ ผูขายจะตองทําแผนปายทะเบียนสินทรัพยใชรูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด
๑๘ ติดไวที่สิ่งอุปกรณในบริเวณที่เห็นเดนชัดทุกรายการ รายการละ ๑ ปาย โดยมีรายละเอียดดังนี้.(๑) รูปแบบแผนปายทะเบียนสินทรัพย
ปายทะเบียนสินทรัพย
ชื่อสิ่งอุปกรณ
(ระบุชื่อสิ่งอุปกรณ)
รหัสศูนยตนทุน
๐๒๐๐๔๐๐๐๗๑
หมายเลขสินทรัพย/ลําดับ
(เวนไวไมตองกรอก)
หมายเลขประจํา
(ระบุ Serial Number)
สายยุทธบริการ
ชาง
เอกสารอางอิง
(ระบุเลขที่สัญญา/ใบสั่ง พรอมทั้ง วัน,เดือน,
ปของสัญญา/ใบสั่ง และชื่อบริษัท/หาง/ราน
ผูขาย)
(๒) แผนปายทําดวยกระดาษขาวเทา ขนาดน้ําหนักไมนอยกวา ๓๕๐ แกรม พิมพดวย
อักษรสีดําบนพื้นกระดาษดานสีขาว
(๓) ขนาดแผนปาย กวาง ๑๐ เซนติเมตร สูง ๘ เซนติเมตร
(๔) กรณีสิ่งอุปกรณมีขนาดเล็ก ใหปรับลดขนาดแผนปาย และตัวอักษรลงตามความ
เหมาะสม
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว างระยะเวลาการซื้ อ ผู ยื่ น ข อเสนอที่ ได รั บ การคั ด เลื อ กให เ ป น ผู ข าย ต องปฏิ บั ติ ตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
กรม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปน
ผูขาย เพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

- ๑๔ ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ
ทําสัญญากับ กรมไวชั่วคราว
---------------------

กรมการทหารชาง
(ลงชื่อ) พันเอก อนวัช พจนวรพงษ
( อนวัช พจนวรพงษ )
หัวหนากองจัดหา กรมการทหารชาง

ร.ต..... ............................. ราง ............ ส.ค. ๕๘
ร.ต................................พิมพ/ทาน ส.ค. ๕๘
พ.ท. .............................. ตรวจ .......... ส.ค. ๕๘

