ประกาศกรมการทหารช่าง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกวัสดุประกอบเครื่องยก
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------กรมการทหารช่าง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกวัสดุประกอบเครื่องยก ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น
๕,๑๗๙,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
- รถบรรทุกวัสดุประกอบเครื่องยก จานวน ๑ คัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่ ว คราวเนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บที่
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว โดยต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจาหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
ผู้แทนจาหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมการทหารช่าง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

-๒๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑๑.๑ กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าที่
จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการ
ยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานกิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนา
ผลงานของผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
๑๑.๒ กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคล
แต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้าราย
ใดรายหนึ่งเป็ น ผู้รั บผิ ดชอบหลั กในการยื่นข้อเสนอกับกรมและแสดงหลักฐานดังกล่ าวมาพร้อมกับการยื่น
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของ
ผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่
ระหว่างเวลา
น. ถึง
น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.engrdept.com หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๓๓-๗๐๑๔ ต่อ ๕๓๒๒๘ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ.

(ลงชื่อ) พลตรี ทรงยศ อินทรเนตร
( ทรงยศ อินทรเนตร )
รองเจ้ากรมการทหารช่าง ทาการแทน
เจ้ากรมการทหารช่าง

.

-๓เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่
/๒๕๖๒
การจัดซื้อรถบรรทุกวัสดุประกอบเครื่องยก
ตามประกาศ กรมการทหารช่าง
ลงวันที่
มีนาคม ๒๕๖๒
----------------------กรมการทหารช่าง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้.- รถบรรทุกวัสดุประกอบเครื่องยก จานวน ๑ คัน
.

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๗ บัญชีรายละเอียดสิ่งของที่เสนอราคา
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่ ว คราวเนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บที่
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย

-๔๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็ น บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลผู้ มี อ าชี พ ขายพั ส ดุ ที่ ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ดังกล่าว โดยต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจาหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้แทนจาหน่าย
โดยตรงจากผู้ผลิต
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่น ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมการทหารช่าง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๒.๑๑.๑ กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการ
ร่วมค้าที่จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
และการยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานกิจการร่วมค้ าดังกล่าว
สามารถนาผลงานของผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
๒.๑๑.๒ กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลั กการนิติ
บุคคล แต่ละนิติบุ คคลที่เข้าร่ว มค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้ว นตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสาร
ประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้
ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการยื่นข้อเสนอกับกรมและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม
กับการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้
ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลั กฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
๓.๑.๑ ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
๓.๑.๑.๑ ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร) บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม
(ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๓.๑.๑.๒ บริษัทจากัด หรือ บริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร) หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๓.๑.๒ ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตร

-๕ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ ถือสัญชาติไทย
พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
๓.๑.๓ ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน ๓.๑.๑ หรือ ๓.๑.๒ ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
๓.๑.๔ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
๓.๑.๕ หลักฐานการเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจาหน่าย ดังนี้
๓.๑.๕.๑ ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ผลิต ที่มีสถานที่ประกอบการภายในประเทศ
ให้แนบสาเนาใบอนุญาตตั้งโรงงาน (แบบ รง.๒) หรือใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๔) และ
ใบอนุญาตขยายโรงงาน (แบบ รง.๓)(ถ้ามี) ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มี และใช้อยู่ในปัจจุบัน หากใบอนุญาต
ให้ประกอบกิจการโรงงานหมดอายุ ให้ผู้ ยื่นข้อเสนอแนบหนังสือของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับรองว่าเป็น
โรงงานที่สามารถดาเนิน การต่อไปได้ตามกฎหมายเพิ่มเติมแนบไปด้ว ย และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
โรงงานนี้ ต้องปรากฏนามผู้ได้รับ อนุ ญาตเป็นบุคคลเดียวกัน โดยแนบหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ มีอานาจทา
นิติกรรมแทนนิติบุคคลไปด้วย
๓.๑.๕.๒ ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้แทนจาหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต จะต้อง
แนบสาเนาหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจาหน่ายสิ่งของที่ทางราชการต้องการซื้อ ดังนี้
๓.๑.๕.๒.๑ กรณีได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตที่มีสถานที่ประกอบการ
ภายในประเทศ จะต้องแนบเอกสารตามข้อ ๓.๑.๕.๑ ซึ่งเป็นของผู้ผลิตด้วย
๓.๑.๕.๒.๒ กรณีได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตที่มีสถานที่ประกอบการ
ในต่างประเทศ จะต้องแนบหนังสือแต่งตั้งซึ่งออกให้โดยผู้ผลิตที่เป็นสานักงานใหญ่ด้วย
๓.๑.๕.๒.๓ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่อาจนาเอกสารซึ่งออกให้โดยผู้ผลิต
ที่เป็นสานักงานใหญ่แนบไปได้ จะต้องให้ผู้ใดผู้หนึ่งต่อไปนี้ รับรองว่าเป็นบริษัทสาขาในลักษณะ Subsidiary
(บริษัททีค่ วบคุมโดยบริษัทใหญ่) หรือ Branch ที่มีอานาจออกหนังสือรับรองแทนได้ โดยยื่นพร้อมข้อเสนอและ
เสนอราคาคือ
๓.๑.๕.๒.๓.๑ บริษัทผู้ผลิตที่เป็นสานักงานใหญ่
๓.๑.๕.๒.๓.๒ สถานทูตในประเทศไทยที่บริษัทสาขาใน
ลักษณะเป็น Subsidiary หรือ Branch ตั้งอยู่
๓.๑.๕.๒.๓.๓ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ มี อ านาจเซ็ น รั บ รอง
เอกสารในประเทศที่บริษัทสาขาในลักษณะเป็น Subsidiary หรือ Branch ตั้งอยู่
๓.๑.๕.๓ ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้แทนจาหน่ายโดยตรง
จากผู้ผลิต จะต้องแนบสาเนาหนังสือแต่งตั้งจากผู้แทนจาหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจาหน่ายสิ่งของ
ที่ทางราชการต้องการซื้อ และสาเนาเอกสารตามข้อ ๓.๑.๕.๒ ซึ่งผู้ผลิตออกให้ผู้แทนจาหน่ายโดยมาแสดงด้วย
๓.๑.๕.๔ หนังสือแต่งตั้งตัว แทนจาหน่ายที่ทาในต่างประเทศ ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอ
นาไปแสดงเป็นหลักฐานต่อทางราชการ เพื่อประกอบการยื่นข้อเสนอ การทาสัญญา การแก้ไขสัญญา การขอ
ขยายทาการตามสัญญา การของดหรือลดค่าปรับ หรือการอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับการดาเนินการซื้อของทาง
ราชการครั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการรับรอง
เอกสาร พ.ศ.๒๕๓๙ ดังนี้
๓.๑.๕.๔.๑ เอกสารดั ง กล่ า วจะต้ อ งผ่ า นการรั บรองจากเจ้า หน้ า ที่
สถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศในไทย และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ จึงจะถือว่า
เป็นเอกสารที่ถูกต้อง หรือ

-๖๓.๑.๕.๔.๒ เอกสารดั ง กล่ า วจะต้ อ งผ่ า นการรั บรองจากเจ้า หน้ า ที่
สถานทู ต หรื อ สถานกงสุ ล ของไทยที่ มี อ าณาเขตในประเทศนั้ น ๆ และผ่ า นการรั บ รองจากกระทรวงการ
ต่างประเทศ จึงจะถือว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง
๓.๑.๖ บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖(๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชี เอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
๓.๒.๑ ในกรณีที่ผู้ ยื่นข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทนให้แนบหนังสื อ
มอบอานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
๓.๒.๒ แคตตาล็อกตัวจริงของตัวรถบรรทุกวัสดุประกอบเครื่องยก (Chassis) แบบหรือ
รุ่นที่เสนอขาย จานวน ๑ ชุด จะต้องเป็นรุ่นมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตโดยตรง จะมีเอกสารอื่นสอดแทรก
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นอันขาด
๓.๒.๓ หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
๓.๒.๔ แคตตาล็อกตัวจริงของปั้นจั่นยกของ แบบ หรือรุ่นที่เสนอขาย จานวน ๑ ชุด
๓.๒.๕ แคตตาล็อกตัวจริง หรือแบบรูป หรือพิมพ์เขียวของกระบะบรรทุก จานวน ๑ ชุด
ซึ่งจะต้องมีวิศวกรเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองแบบถูกต้อง โดยให้แนบสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (สาเนาบัตรประจาตัวของวิศวกร) จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๖ คู่มือคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของสิ่งของที่เสนอขาย (ถ้ามี) จานวน ๑ ชุด
ในกรณีที่แคตตาล็อกตัวจริงมีรายละเอียดไม่ครอบคลุมสาระสาคัญที่กาหนดในคุณลักษณะเฉพาะของทาง
ราชการ
๓.๒.๗ บัญชีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเป็นภาษาไทยของรถบรรทุกวัสดุประกอบ
เครื่องยก จานวน ๑ ชุด
๓.๒.๘ บัญชีรายละเอียดสิ่งของที่เสนอราคา จานวน ๑ ชุด
๓.๒.๙ บัญชีรายชื่อศูนย์บริการ ตามข้อ ๔.๖ แสดงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และชื่อผู้ที่
สามารถติดต่อได้ของผู้ผลิตหรือผู้แทนจาหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต ที่กระจายอยู่ครบทั้ง ๔ ภูมิภาคของประเทศไทย
ตามบัญชีแนบท้าย (เหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, กลาง, ใต้) ภูมิภาคละไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง จานวน ๑ ชุด
๓.๒.๑๐ บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖(๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)

-๗๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคา ทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ
จะต้องกรอกข้อความให้ ถูกต้อ งครบถ้ว น พร้อมทั้ง หลั กฐานแสดงตัว ตนและทาการยื นยันตัว ตนของผู้ ยื่ น
ข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งเป็นราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ กองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่าย
ภาณุรังษี อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดย
ภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแจ้งในบัญชีรายละเอียดสิ่งของที่เสนอราคาด้วยว่าสิ่งของที่เสนอขาย
เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใด, ตรา หรือเครื่องหมายอะไร และผลิตจากประเทศใด
๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อกของรถบรรทุกวัสดุประกอบเครื่องยก ไปพร้อมการ
เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้
กรม จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง โดย
ผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จ ะขอดูต้นฉบั บ แคตตาล็ อก ผู้ ยื่นข้อ เสนอจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๑ วัน
๔.๖ ผู้ผลิตตัวรถหรือผู้แทนจาหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตรถตัวรถ (Chassis) ต้องมีศูนย์บริการ
ซึ่งหมายถึง สถานที่ที่เปิดให้บริการสาหรับการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ที่เสนอขาย โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค
และช่างผู้มีฝีมือเฉพาะ ที่สามารถดาเนินการซ่อมบารุงยุทโธปกรณ์ที่เ สนอขายได้ทันที และมีอะไหล่สารองของ
ยุทโธปกรณ์ที่เสนอขายให้ ส ามารถเปลี่ยนให้ ใช้การได้ทันที กรณีที่เกิดการช ารุดบกพร่อง ซึ่งทางราชการ
สามารถขอดูเอกสารเพิ่มเติม หรือตรวจสอบตามสถานที่นั้นๆ ได้
๔.๗ เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบคาแปลเป็นภาษาไทยที่ถูกต้อง
สมบูรณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญการแปลที่จดทะเบียนไว้กับสานักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้แปล และรับรองคาแปลพร้อม
แนบสาเนาหลักฐานการจดทะเบียนของผู้แปลมาด้วย
กรณี ที่ ค าแปลเอกสารเป็ น ภาษาไทยกั บ ฉบั บ ภาษาอั ง กฤษมี ข้ อ ความขั ด แย้ ง กั น
ทางราชการจะถือเอาภาษาไทยเป็น หลักในการพิจารณา หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคาแปลที่
ขัดแย้งนั้นก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้เสนอราคารายอื่นอย่างเห็นได้ชัด ทางราชการจะถือว่าเป็นการ
ผิดเงื่อนไขในสาระสาคัญ ซึ่งอาจไม่รับพิจารณาผู้เสนอราคารายนั้นก็ได้
๔.๘ เอกสารที่เสนอต่อทางราชการต้องประทับตรา บริษัท,ห้าง,ร้าน (ถ้ามี) และลงนามกากับ
ไว้ด้วยทุกหน้า

-๘๔.๙ ก่อนการเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่น ข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๑๑ ผู้ยื่ น ข้อ เสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์ เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๑๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตาม
ข้อ ๑.๕(๑) หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ กรม จะพิจารณาลงโทษ
ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ กรมจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการ
กระทาดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม
๔.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้.(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูล ค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่
กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ จานวน ๒๕๘,๙๕๐.- บาท
(สองแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่ “กองทัพบก โดย กรมการทหารช่าง” ซึ่งเป็น
เช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น ชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน
๓ วันทาการ

-๙๕.๒ หนั ง สื อ ค้ าประกั น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องธนาคาร ภายในประเทศ ตามแบบ ที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนั งสื อ ค้าประกั นของบริ ษัท เงิ น ทุน หรือ บริษั ท เงิ น ทุน หลั ก ทรั พ ย์ที่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนาเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ
ค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกัน การเสนอราคาจะต้อ งส่ง
ต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ กรมตรวจสอบความถูกต้อง ในวันที่
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.
ถึง ๑๖.๓๐ น.
กรณีที่ผู้ ยื่นข้อเสนอยื่น ข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า ” ประสงค์จะใช้หนังสือค้า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือ
ค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจ การร่ว มค้าได้ จดทะเบี ยนเป็น นิติบุคคลใหม่ ให้ ระบุชื่ อ กิจการร่ว มค้ า
ดังกล่าวเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่
สัญญาร่วมค้ากาหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรม จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่กรมได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทาสัญญา
หรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรม จะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้ห ลั กเกณฑ์ ราคาในการพิจ ารณาผู้ ช นะการยื่นข้อเสนอ กรมจะพิจารณาจาก
ราคาต่อหน่วย
๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิ ค หรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ จ ะขายไม่ ค รบถ้ ว น หรื อ เสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วน
ที่มิใช่สาระสาคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือ
เป็นการผิดพลาดเพียงเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

- ๑๐ ๖.๔ กรม สงวนสิ ทธิไม่ พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของ กรม
(๒) ไม่ ก รอกชื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอในการเสนอราคาทางระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไขที่ ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ กรม มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรม
มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๖ กรม ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือ
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นข้อเสนอ
กระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนิ น งานตามเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือกรมจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้ ยื่นข้อเสนอสามารถ
ดาเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิที่
จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย
หรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม
๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา กรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ า มี ก ารกระท าที่ เ ข้ า ลั ก ษณะผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ช นะการประกวดราคาหรื อ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
๗. การทาสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผู้ช นะการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้ว น
ภายใน ๕ วันทาการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทาสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทาการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาซื้ อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทาข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรม
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของ

- ๑๑ ราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ ง
อย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่ "กองทัพบก โดย กรมการทหารช่าง" ซึ่ง
เป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวัน ทาสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓
วันทาการ
(๓) หนั ง สื อ ค้ าประกั น ของธนาคารภายในประเทศ
ตามตั ว อย่ า งที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔(๒) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกาหนด
(๔) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔(๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรมได้รับมอบไว้แล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กรมจะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว
ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขาย
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และกรมได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง
ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓
หรือทาข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี - เดือน หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ชั่วโมงทางาน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับ
มอบ แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน และจะต้องบริการตรวจซ่อมในระยะประกัน ๓ ครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น คือ ระยะ ๑ เดือนและ ๖ เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และในระยะเวลา ๑ เดือนก่อนสิ้นสุด
ระยะประกัน หากสิ่งของที่ซื้อขายเกิดความชารุดบกพร่อง ผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคา
พัส ดุ ที่ เ สนอขาย แต่ ทั้ ง นี้ จ ะต้ อ งส่ งมอบหลั ก ประกั น เงิ น ล่ ว งหน้ า เป็น พั น ธบั ต รรั ฐ บาลไทย หรื อ หนั ง สื อ
ค้าประกัน หรือหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔(๓)
ให้แก่กรมก่อนการรับเงินล่วงหน้านั้น

- ๑๒ ๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๒.๑ การจั ดซื้ อครั้ งนี้จ ะมี การลงนามในสั ญ ญาได้ต่ อเมื่ อ พระราชบัญญั ติงบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มี ผ ลใช้ บัง คับ และได้รั บจั ดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จากสานักงบประมาณแล้ว และในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จากสานักงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่ าว กรมการทหารช่าง
สามารถยกเลิกการจัดหาได้
๑๒.๒ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี ขณะนี้ กรม ยัง
ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณอื่นใดในการดาเนินการครั้งนี้
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณ
ประจาปีจากกองทัพบกแล้วเท่านั้น
๑๒.๓ ทั้งนี้ หากกรมได้รับการสั่งจ่ายงบประมาณไม่ครบตามจานวนที่ต้องการ กรม ขอ
สงวนสิทธิที่จะซื้อตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจริง
๑๒.๔ เมื่อ กรม ได้คัดเลือกผูย้ ื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้น
ต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ กรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จั ด การให้ สิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายดั ง กล่ า วบรรทุ ก โดยเรื อ ไทย หรื อ เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
๑๒.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง กรม ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่กาหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒.๖ กรม สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง
ซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๒.๗ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของกรม คาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๒.๘ กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้
(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือเงินที่ได้รับจัดสรรแต่ ไม่
เพียงพอที่จะทาการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

- ๑๓ (๒) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
(๓) การทาการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กรมหรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒.๙ ผู้ขายจะต้องจะทาแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ใช้รู ปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด ๑๘ ติดไว้ที่สิ่งอุปกรณ์ในบริเวณที่เห็นเด่นชัดทุกชุด ชุดละ ๑ ป้าย โดยมีรายละเอียดดังนี้.(๑) รูปแบบแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์
ป้ายทะเบียนสินทรัพย์
ชื่อสิ่งอุปกรณ์
(ระบุชื่อสิ่งอุปกรณ์)
รหัสศูนย์ต้นทุน
๐๒๐๐๔๐๐๐๗๑
หมายเลขสินทรัพย์/ลาดับ
(เว้นไว้ไม่ต้องกรอก)
หมายเลขประจา
(ระบุ Serial Number)
สายยุทธบริการ
ช่าง
เอกสารอ้างอิง
(ระบุเลขทีส่ ัญญา/ใบสั่ง พร้อมทั้ง
วัน,เดือน,ปีของสัญญา/ใบสั่ง
และชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน ผู้ขาย
(๒) แผ่นป้ายทาด้วยสติ๊กเกอร์พื้นหลังสีขาวพิมพ์ด้วยอักษรสีดา
(๓) ขนาดแผ่นป้าย กว้าง ๑๐ เซนติเมตร สูง ๘ เซนติเมตร
(๔) กรณีสิ่งอุปกรณ์มีขนาดเล็ก ให้ปรับลดขนาดแผ่นป้าย และตัวอักษรลงตามความ
เหมาะสม
๑๒.๑๐ ในกรณีที่ กรมต้องการให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ของทางราชการให้มีความรู้ความ
ชานาญในการใช้งาน และการปรนนิบัติบารุงที่ถูกต้อง ผู้ขายจะต้องดาเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตามจานวนที่
กรมการทหารช่าง เห็นสมควร ให้มีความรู้ความชานาญในการใช้งานและการปรนนิบัติบารุงพัสดุดังกล่าว และ
ผู้ขายจะต้องจัดทาวีดีโอลงแผ่นซีดี แสดงวิธีการใช้งานและการปรนนิบัติบารุงที่ถูกต้อง โดยใช้คาบรรยายเป็น
ภาษาไทย พร้อมกับการส่งมอบพัสดุ ให้กับกรมชุดละ ๑ ชุดด้วย
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของทางราชการ, การจัดทาวีดีโอลงแผ่นซีดีดังกล่าว
เป็นภาระของผู้ขาย
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด

- ๑๔ ๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
กรมสามารถนาผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้ขายเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทาสัญญากับกรมไว้ชั่วคราว
--------------------กรมการทหารช่าง
(ลงชื่อ) พันเอก อนวัช พจนวรพงษ์ อนวัช พจนวรพงษ์
( อนวัช พจนวรพงษ์ )
หัวหน้ากองจัดหา กรมการทหารช่าง

