- ราง-

ประกาศ กรมการทหารชาง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อตาขายพราง ทบ. แบบ ๔๑
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
----------------------------------กรมการทหารช าง มี ความประสงค จ ะประกวดราคาซื้ อ ตาข ายพราง ทบ. แบบ ๔๑ ด วยวิ ธี
ประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้ อ ในการประกวดราคาครั้ งนี้ เป น เงิ น ทั้ งสิ้ น
๑๐,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบลานหาแสนบาทถวน) ตามรายการ ดังนี้
ตาขายพราง ทบ. แบบ ๔๑
จํานวน ๓๐๐ ชุด
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไม เป น บุ คคลซึ่ งอยูร ะหวางถูกระงับ การยื่น ขอเสนอหรือทํ าสัญ ญากับ หน วยงานของรัฐไว
ชั่ ว คราว เนื่ อ งจากเป น ผู ที่ ไม ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ป ระกอบการตามระเบี ย บที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หน ว ยงานของรัฐ ในระบบเครื อขา ยสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ ผูทิ้งงานเปน หุ น สว น
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
โดยตองเปนผูผลิต หรือผูแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิต
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมการ
ทหารชาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ผู ยื่ น ข อเสนอต องลงทะเบี ย นในระบบจัดซื้ อจั ดจางภาครัฐ ดว ยอิ เ ล็ กทรอนิ กส
(e - Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญา ตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ด ว ยอิ เ ล็ กทรอนิ กส (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตาม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

-๒๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคารเวนแตการ
จายเงิน แต ละครั้ งซึ่งมีมูลค า ไมเกินสามหมื่ นบาทคูสัญญาอาจจายเปน เงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๑๔. ผูยื่น ข อเสนอยื่น ข อเสนอในรู ปแบบของ “กิจ การรว มคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้. ๑๔.๑ กรณีที่กิจ การรว มคาไดจ ดทะเบีย นเปน นิติบุคคลใหม โดยหลัก การกิจ การรว ม
คาที่จ ดทะเบีย นนิติบุคคลใหม จะตองมีคุณ สมบัติครบถว นตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา
และการยื ่น ขอ เสนอใหยื ่น ขอ เสนอในนาม “กิจ การรว มคา ” สว นคุณ สบบัติด า นผลงานกิจ การรว มคา
ดังกลาว สามารถนําผลงานของผูที่เข ารว มคามาใชแสดงเป นผลงานของกิจ การรว มคาที่เ ขาประกวดราคาได
๑๔.๒ กรณีที่กิจ การรว มคาไมไดจ ดทะเบีย นเปน นิติบุค คลใหม โดยหลัก การนิติบุค คล
แตล ะนิติบุคคลที่เ ขารว มคาทุกราย จะตอ งมีคุณ สมบัติค รบถว นตามเงื่อ นไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวด
ราคา เวน แตใ นกรณีที่ก ิจ การรว มคา ไดม ีขอ ตกลงระหวา งผู เ ขา รว มคา เปน ลายลัก ษณอัก ษรกํ า หนดให
ผูเ ขารว มคารายใดรายหนึ่งเปน ผูรับ ผิด ชอบหลัก ในการยื่น ขอ เสนอกับ กรมและการแสดงหลักฐานดัง กลา ว
มาพรอมกับ การยื่น ขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัด ซื้อ จัด จางภาครัฐ ดว ยอิเ ล็กทรอนิกส กิจ การรว มคา
นั้นสามารถใชผลงานของผูรว มคาหลั กรายเดียวเป นผลงานของกิจ การรว มคาที่ยื่น ข อเสนอได
ทั้ งนี้ “กิจ การรวมคาที่จดทะเบีย นเปนนิติบุ คคลใหม” หมายความวา กิจ การรวมคา
ที่จดทะเบียนเป นนิติ บุ คคลตอกรมพัฒ นาธุร กิจ การคา กระทรวงพาณิชย
กําหนดยื่น ขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวัน ที่
ระหวางเวลา
น. ถึง
น.
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
( ชัชวาลย เกิดสมบูรณ )
รองเจากรมการทหารชาง ทําการแทน
เจากรมการทหารชาง

รางเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่
/๒๕๖๒
การซื้อตาขายพราง ทบ. แบบ ๔๑
ตามประกาศ กรมการทหารชาง
ลงวันที่
เดือน กันยายน ๒๕๖๑
----------------------กรมการทหารช า ง ซึ่ งต อ ไปนี้ เรี ย กวา “กรม” มี ความประสงค จ ะประกวดราคาซื้ อด ว ยวิ ธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการดังนี้.ตาขายพราง ทบ. แบบ ๔๑
จํานวน ๓๐๐ ชุด
#.

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้.๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกัน
(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
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่ ว คราว เนื่ อ งจากเป น ผู ที่ ไม ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ป ระกอบการตามระเบี ย บที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หน ว ยงานของรั ฐ ในระบบเครื อ ข า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลาง ซึ่ ง รวมถึ ง นิ ติ บุ ค คลที่ ผู ทิ้ ง งานเป น
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกลาว โดยตองเปนผูผลิต
หรือผูแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิต
๒.๘ ไม เป น ผู มี ผ ลประโยชน ร ว มกั น กั บ ผู ยื่ น ข อ เสนอราคารายอื่ น ที่ เ ข า ยื่ น ข อ เสนอให แ ก
กรมการทหารชาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเป น ผูไดรับ เอกสิ ทธิ์ห รือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิ เสธไม ยอมขึ้ นศาลไทยเวน แต รัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ผู ยื่ น ข อเสนอต องลงทะเบี ย นในระบบจัดซื้ อจัดจางภาครัฐ ดว ยอิ เ ล็ กทรอนิ กส
(e -Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญา ตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ด  ว ย อ ิ เ ล ็ ก ท ร อ น ิ ก ส  ( Electronic Government Procurement: e - GP) ข อ ง ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง
ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคารเวนแตการ
จายเงิน แต ละครั้ งซึ่งมีมูลค า ไมเกินสามหมื่ นบาทคูสัญญาอาจจายเปน เงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๔ ผูยื่นขอเสนอยื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้.๒.๑๔.๑ กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคา
ที่จดทะเบียนนิติบุคคลใหม จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการ
ยื่นขอเสนอใหยื่นขอเสนอในนาม “กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติดานผลงานกิจการรวมคาดังกลาว สามารถนํา
ผลงานของผูที่เขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
๒.๑๔.๒ กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคล
และแตละนิติบุคคลที่เขารวมทุกราย จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา
เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษร กําหนดใหผูเขารวมคารายใด
รายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการยื่นขอเสนอกับกรม และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมกับการยื่นขอเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานของผูรวมคา
หลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอได
ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
๓.๑.๑ ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
๓.๑.๑.๑ หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล (ไมเกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร) บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

๓.๑.๑.๒ บริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล (ไมเกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร) หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ
ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) บัญชีผูถือหุนรายใหญ และสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
๓.๑.๒ ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บั ต รประจําตั ว ประชาชนของผู นั้ น สํ าเนาข อตกลงที่แสดงถึงการเขาเป น หุน สวน (ถามี ) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตอง
๓.๑.๓ ในกรณี ผู ยื่น ข อเสนอเป นผูยื่ น ขอเสนอรวมกัน ในฐานะเปน ผู รวมคา ให ยื่น สํ าเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน ๓.๑.๑ หรือ ๓.๑.๒ ของผูรวมคาแลวแตกรณี
๓.๑.๔ สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
๓.๑.๕ หลักฐานการเปนผูผลิต หรือผูแทนจําหนายสิ่งของที่ตองการซื้อ ดังนี้
๓.๑.๕.๑ ในกรณี ผู ยื่น ข อ เสนอ เป น ผู ผ ลิ ต สิ่ งของที่ ท างราชการต อ งการซื้ อ ใน
ประเทศไทย ให แ นบสํ าเนาใบอนุ ญ าตตั้ งโรงงาน (แบบ รง.๒) หรื อ ใบอนุ ญ าตให ป ระกอบกิ จ การโรงงาน
(แบบ รง.๔) และใบอนุญาตขยายโรงงาน (แบบ รง.๓)(ถามี) ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มี และใชอยูในปจจุบัน
หากใบอนุ ญ าตให ป ระกอบกิ จการโรงงานหมดอายุ ให ผูเสนอราคาแนบหนั งสื อของกรมโรงงานอุ ตสาหกรรม
รับรองวาเปนโรงงานที่สามารถดําเนินการตอไปไดตามกฎหมายเพิ่มเติมแนบไปดวย และใบอนุญาตใหประกอบ
กิจการโรงงานนี้ ตองปรากฏนามผูไดรับ อนุ ญาตเปนบุ คคลเดียวกัน โดยแนบหลักฐานที่แสดงวาเป นผูมีอํานาจ
ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคลไปดวย
๓.๑.๕.๒ กรณีที่ผูยื่นขอเสนอ ที่เปนผูแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิต จะตองแนบ
สําเนาหนังสือแตงตั้งจากผูผลิตใหเปนผูแทนจําหนายสิ่งของที่ทางราชการตองการซื้อ ดังนี้
๓.๑.๕.๒.๑ กรณีไดรับการแตงตั้งจากผูผลิตที่มีสถานที่ประกอบการ
ภายในประเทศ จะตองแนบหลักฐานตามขอ ๓.๑.๕.๑ ซึ่งเปนของผูผลิตมาแสดงดวย
๓.๑.๕.๒.๒ กรณี ไดรับ การแตงตั้งจากผูผ ลิต ที่มี ส ถานที่ป ระกอบการใน
ตางประเทศ จะตองแนบหนังสือแตงตั้งซึ่งออกใหโดยผูผลิตที่เปนสํานักงานใหญมาแสดงดวย
๓.๑.๕.๒.๓ กรณีที่ผูยื่นขอเสนอ ไมอาจนําเอกสารซึ่งออกใหโดยผูผลิตที่เปน
สํานักงานใหญไปแสดงได จะตองใหผูใดผูหนึ่งตอไปนี้ รับรองวาเปนบริษัทสาขาในลักษณะ Subsidiary (บริษัท
ที่ควบคุมโดยบริษัทใหญ) หรือ Branch ที่มีอํานาจออกหนังสือรับรองแทนได โดยยื่นพรอมขอเสนอและเสนอ
ราคา 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 เจาหน าที่ ของรัฐ ที่ มีอํ านาจเซ็ น รับ รองเอกสาร
ในประเทศที่บริษัทสาขา ในลักษณะเปน Subsidiary หรือ Branch ตั้งอยู
๓.๑.๕.๓ หนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายที่ทําในตางประเทศ ซึ่งผูประสงคจะเสนอ
ราคานําไปแสดงเปนหลักฐานตอทางราชการ เพื่อประกอบการเสนอราคา การทําสัญญา การแกไขสัญญา การขอ
ขยายเวลาทําการตามสัญญา การของดหรือลดคาปรับ หรือการอื่นใดซึ่งเกี่ยวของกับการดําเนินการซื้อของทาง
ราชการในครั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการตางประเทศ วาดวยการรับรองเอกสาร
พ.ศ.๒๕๓๙ ดังนี้

๓.๑.๕.๓.๑ เอกสารดั ง กล า วจะต อ งผ า นการรั บ รองจากเจ า หน า ที่
สถานทูตหรือสถานกงสุลของตางประเทศในไทย และผานการรับรองจากกระทรวงการตางประเทศ จึงจะถือวา
เปนเอกสารที่ถูกตอง หรือ
๓.๑.๕.๓.๒ เอกสารดั ง กล า วจะต อ งผ า นการรั บ รองจากเจ า หน า ที่
สถานทูตหรือสถานกงสุลของไทยที่มีอาณาเขตในประเทศนั้นๆ และผานการรับรองจากกระทรวงการตางประเทศ
จึงจะถือวาเปนเอกสารที่ถูกตอง
๓.๑.๖ บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖(๑) โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format) File (Port Format)
ทั้ งนี้ เมื่ อ ผู ยื่ น ข อ เสนอดํ า เนิ น การแนบไฟล เ อกสารตามบั ญ ชี เ อกสารส ว นที่ ๑
ครบถวนถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบใน
ข อ ๑๖ (๑) ให โดยผู ยื่ น ข อ เสนอไม ต อ งแนบบั ญ ชีเอกสารสว นที่ ๑ ดังกล าวในรูป แบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
๓.๒.๑ ในกรณีผูยื่น ขอ เสนอมอบอํานาจใหบุค คลอื่น ลงนามแทน ใหแ นบหนัง สือ มอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมีอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก
ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
๓.๒.๒ แคตตาล็อกตัวจริง ของตาขายพราง ทบ. แบบ ๔๑ จํานวน ๑ ชุด โดยตองไดรับ
การรับรองจากโรงงานผูผลิต
๓.๒.๓ บัญชีรายละเอียดสิ่งของที่เสนอราคา จํานวน ๑ ชุด ตามแบบในขอ ๑.๗
๓.๒.๔ บัญชีรายการของตัวอยาง ตามขอ ๔.๖
๓.๒.๕ หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
๓.๒.๖ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน ฉบับที่ใชอยูปจจุบันของผู
ยื่นขอเสนอพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน จะตองแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ พรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตองดวย จํานวน ๑ ชุด
๓.๒.๗ บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่น ขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญ ชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถ วน
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖(๒)
ให โดยผู ยื่ น ข อเสนอไม ต อ งแนบบั ญ ชี เอกสารส ว นที่ ๒ ดั งกล าวในรู ป แบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู ยื่ น ข อ เสนอต อ งยื่ น ข อ เส นอและเสน อราคา ทางระบ บจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภ าครั ฐ
ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ตามที่ กํ า หนดไว ในเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส โดยไม มี เงื่ อ นไขใดๆ ทั้ ง สิ้ น
และจะต องกรอกขอความให ถูกตองครบถว น พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืน ยัน ตัวตนของผูยื่ น
ขอเสนอ โดย ไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น (ถามี) คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจาย
อื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ กองคลังทหารชาง กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคา ไมนอยกวา ๑๒๐ วัน นับแตวันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กรม ใหสงมอบพัสดุ
๔.๔ ผู ยื่ น ข อ เสนอจะต อ งแจ ง ในบั ญ ชี ร ายละเอี ย ดสิ่ ง ของที่ เ สนอด ว ยว า ตาข า ยพราง
ทบ. แบบ ๔๑ เปนผลิตภัณฑยี่หอใด ตราหรือเครื่องหมายอะไร และผลิตจากประเทศใด
๔.๕ ผู ยื่ น ข อ เสนอจะต อ งส ง แคตตาล็ อ ก และหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของ
ตาข า ยพราง ทบ. แบบ ๔๑ ไปพร อ มการเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกลาวนี้ กรม จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีความ
ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูยื่นขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๑ วัน
๔.๖ ผู ยื่ นข อเสนอราคาจะต องส งของตั วอย าง ตาขายพราง ทบ. แบบ ๔๑ ตามรายละเอี ยด
แนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของทาง
ราชการ ดังนี้
๔.๖.๑ ของตั ว อย างของวัส ดุใชทํา ตาขายพราง ทบ. แบบ ๔๑ ใช ตรวจสอบน้ําหนั ก
ความทนทานตอแรงดึง และความทนไฟ ดังนี้
(๑) ผาพรางไม ฉลุลาย ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จํานวน ๑ ผืน (ใชตรวจสอบ
ตามคุณลักษณะเฉพาะขอ ๑.๑.๒.๑ , ๑.๓.๒.๒ และ ๑.๓.๒.๓)
(๒) ตาข า ย ขนาดกว า ง ๕ ช อ ง ยาว ๑๐ ช อ ง จํ า นวน ๑ ผื น (ใช ต รวจสอบ
ตามคุณลักษณะเฉพาะขอ ๑.๑.๓ และ ๑.๓.๓.๒)
(๓) โครงตาขาย ยาว ๓๐ เซนติเมตร จํานวน ๑ เสน (ใชตรวจสอบตามคุณลักษณะ
เฉพาะขอ ๑.๑.๔ และ ๑.๓.๔.๒ โดยลงลายมือผูยื่นขอเสนอพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับในเอกสารดวย พรอม
สรุปจํานวนเอกสารที่จัดสงหรือนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) เพื่อใชในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่
ระหวางเวลา
น. ถึง
น.
ณ กองคลังทหารชาง กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
๔.๖.๒ ของตัวอยางตาขายพราง ทบ. แบบ ๔๑ จํานวน ๕ ชุด ที่สงใหตรวจทดลองหรือ
ประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา หากสิ่งของตัวอยางดังกลาวเกิดการเสื่อมสภาพขึ้นกอนกําหนด
ระยะเวลาผูกพันกับทางราชการ ทางราชการจะไมรับผิดชอบการเสื่อมสภาพนั้นๆ และผูประสงคจะเสนอราคาตอง
จัดการนํามาเปลี่ยนใหใหมภายในกําหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
๔.๗ ของตัวอยางของผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตนและผูที่เสนอราคา
ไมได ใหรับคืนไปไดทันทีภายหลังจากที่ไดรับผลการพิจารณา สําหรับผูที่เสนอราคาได กรม จะยึดของตัวอยาง
เพื่อประกอบการทําสัญญาซื้อขาย และจะถือวาเปนสิ่งของสวนหนึ่งที่จะสงมอบใหกับทางราชการไดดวย ทั้งนี้
กรม จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแกของตัวอยางดังกลาว

๔.๘ เอกสารที่ เป น ภาษาต างประเทศ ผูยื่น ขอเสนอต องแนบคําแปลเป น ภาษาไทยที่ถูกตอง
สมบูรณ โดยผูเชี่ยวชาญการแปลที่จดทะเบียนไวกับสํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูแปล และรับรองคําแปลพรอม
แนบสําเนาหลักฐานการจดทะเบียนของผูแปลมาดวย
กรณีที่คําแปลเอกสารเปนภาษาไทยกับฉบับภาษาอังกฤษมีขอความขัดแยงกัน ทางราชการ
จะถื อ เอาภาษาไทยเป น หลั กในการพิ จ ารณา หากคณะกรรมการฯ พิ จ ารณาแล ว เห็ น วาคําแปลที่ ขั ดแยงนั้ น
กอใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นอยางเห็นไดชัด ทางราชการจะถือวาเปนการผิดเงื่อนไขใน
สาระสําคัญ ซึ่งอาจไมรับพิจารณาผูยื่นขอเสนอรายนั้นก็ได
๔.๙ เอกสารที่เสนอตอทางราชการตองประทับตรา บริษัท , หาง , ราน (ถามี) และลงนามกํากับ
ไวดวยทุกหนา
๔.๑๐ กอนการเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให ถี่ ถ ว นและเข าใจเอกสารประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ทั้ งหมดเสี ย ก อ นที่ จ ะตกลงยื่ น ข อ เสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๔.๑๑ ผูยื่น ขอเสนอจะตองยื่นข อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐด วย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่
ระหวางเวลา
น. ถึง
น.
โดยเด็ดขาด

เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการเสนอราคาใดๆ

๔.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผู ยื่ น ข อ เสนอต อ งเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบตรวจสอบเอกสารความ
ครบถวน ถูกตองและชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload)
เพื่อเปนการเสนอราคาใหแกหนวยงานของรัฐ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๔.๑๓ คณะกรรมการพิ จารณาผลการประกวดราคาอิ เล็กทรอนิ กส จะดํ าเนิน การตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ
๑.๕(๑) หากปรากฏว าผู ยื่ น ข อเสนอรายใดเป น ผู ยื่ น ข อ เสนอที่ มีผ ลประโยชน รว มกั น กั บ ผูยื่ น ข อ เสนอรายอื่ น
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และ กรมจะพิจารณาลงโทษ
ผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต กรม จะพิจารณาวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ กรม
๔.๑๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้.(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่
กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคา พรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ จํานวน ๕๒๕,๐๐๐.-บาท
(หาแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย กองทัพบก โดยกรมการทหารชาง ซึ่งเปนเช็คหรือ
ดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
๕.๒ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ํา
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับ
เอกสารดังกลาวมาให กรม ตรวจสอบความถูกตองใน วันที่
ระหวางเวลา
น.
ถึง
น.
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ประสงคจะใชหนังสือค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้.(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคาดังกลาว
เปนผูยื่นขอเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญา
รวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่กรมไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่น
ขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด หรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญา
หรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวากรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิ จารณาผลการยื่น ข อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรม จะพิ จารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา
๖.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณี ใช ห ลั ก เกณฑ ร าคาในการพิ จ ารณาผู ช นะการยื่ น ข อ เสนอ กรม จะพิ จ ารณาจาก
ราคารวมต่ําสุด
๖.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไม ถูกต อง หรือไม ครบถว นตามข อ ๓ หรือยื่ น ข อเสนอไมถูกต องตามข อ ๔ คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูย่ืนขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิ คหรื อรายละเอี ย ดคุ ณ ลั กษณะเฉพาะของพั ส ดุที่ จ ะขายไมครบถว น หรือเสนอรายละเอีย ด
แตกต า งไปจากเงื่ อ นไขที่ ก รมกํ า หนดไว ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ในส ว นที่ มิ ใช
สาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาด
เล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
๖.๔ กรม สงวนสิ ท ธิ ไม พิ จ ารณาข อ เสนอของผู ยื่ น ข อ เสนอ โดยไม มี ก ารผ อ นผั น ในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของ กรม
(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือกรมมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรมมีสิทธิที่จะไม
รับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดงกลาวไมเหมาะสม หรือไมถูกตอง
๖.๖ กรม ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได
และอาจพิ จ ารณาเลื อกซื้ อในจํ านวน หรือ ขนาด หรือ เฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด หรือ อาจจะยกเลิ ก การ
ประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิกส โดยไม พิจ ารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้ งนี้ เพื่ อประโยชน ของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหาย
ใดๆ มิได รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไม
วาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการยื่นเสนอกระทําการโดย ไมสุจริต
เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ กรม
จะให ผู ยื่น ขอเสนอนั้ น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ ทําให เชื่อไดวา ผู ยื่น ขอเสนอสามารถดําเนิน งานตามเอกสาร
ประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปน ที่รับ ฟงได กรม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ
หรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ
จาก กรม
๖.๗ กอนลงนามในสัญญา กรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหากปรากฏ
วามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน
หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอ
ราคารายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอแวววากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทําสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณี ที่ ผู ช นะการประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส สามารถส งมอบสิ่ งของได ค รบถ ว น
ภายใน ๕ วัน ทํ าการของทางราชการ นับ แต วัน ที่ทําขอตกลงซื้ อ กรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ
แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได
๗.๒ ในกรณี ท่ี ผู ช นะการประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ไม ส ามารถส งมอบสิ่ งของได ค รบถ ว น
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ กับกรม ภายใน ๗ วัน

นับถัด จากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน สัญญาเปน จํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของ
ที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก " กองทัพบก โดย กรมการทหารชาง " ซึ่งเปนเช็คลงวันที่
ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
(๔) หนังสือค้ําประกันของ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั ก ประกั น นี้ จ ะคื น ให โดยไม มี ด อกเบี้ ย ภายใน ๑๕ วั น นั บ ถั ด จากวั น ที่ ผู ช นะการยื่ น
ขอเสนอ (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่ง กรม ไดรับมอบไว
แลว
๘. คาจางและการจายเงิน
กรม จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว
ใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวน ตามสัญญาซื้อขายหรือ
ขอตกลงเปนหนังสือ และ กรม ไดตรวจรับสิ่งของไวเรียบรอยแลว
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ
ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ (ศูนยจุดสอง) ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซอื้ ขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ (หนึ่ง) ป นับถัดจากวันที่กรมไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. การจายเงิน
ทางราชการจะจายเงินคาสิ่งของใหกับผูขาย เมื่อผูซื้อไดรับมอบสิ่งของไวถูกตองครบถวนตาม
สัญญาแลว หรืออาจแบงจายเปนงวดตามจํานวนสิ่งของที่ไดรับมอบก็ได แตการสงมอบในแตละครั้งตองไมนอย
กวารอยละ ๓๐ ของมูลคาสิ่งของตามสัญญา
๑๒. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๒.๑ การจัดซื้อครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาไดตอเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มี ผลใชบังคับ และไดรับ จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ จากสํานักงบประมาณแลว และในกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ จากสํานักงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งดังกลาว กรมการทหารชาง สามารถยกเลิกการจัดหาได

๑๒.๒ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ ขณะนี้
กรม ยังไมไดรับอนุมัติงบประมาณอื่นใดในการดําเนินการครั้งนี้
การลงนามในสั ญ ญาจะกระทําไดตอเมื่อ กรมไดรับ อนุมัติเงิน คาพั ส ดุจ ากงบประมาณ
ประจําปจากกองทัพบกแลวเทานั้น
๑๒.๓ ทั้งนี้ หากกรมไดรับการสั่งจายงบประมาณไมครบตามจํานวนที่ตองการ กรม ขอสงวน
สิทธิที่จะซื้อตามวงเงินงบประมาณที่ไดรับจริง
๑๒.๔ เมื่อ กรม ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้.(๑) แจ งการสั่ งหรื อ นํ าสิ่ งของที่ ซื้ อ ขายดั งกล าวเข ามาจากต า งประเทศต อ กรมเจ าท า
ภายใน ๗ วัน นั บ ตั้งแต วัน ที่ ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวน แตเป น ของที่ รัฐ มนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช
เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณี ที่ ไม ป ฏิ บั ติ ต าม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะต องรับ ผิด ตามกฎหมายวาดว ยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๒.๕ ผู ยื่ น ข อ เสนอซึ่ ง กรม ได คัด เลื อ กแล ว ไม ไปทํ าสั ญ ญา หรือข อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดตามระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปน
ผูทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒.๖ กรม สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๒.๗ ในกรณีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้มีความขัดแยงกัน ผูยื่น
ขอเสนอจะตองปฏิบั ติตามคําวินิ จฉัยของกรม คําวินิจฉัย ดังกลาวใหถือวาเปน ที่ สุด และผูยื่น ขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
๑๒.๘ กรม อาจประกาศยกเลิ กการจัด ซื้อจัด จางในกรณี ตอ ไปนี้ ได โดยที่ ผู ยื่ น ข อเสนอจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จาก กรมไมได
(๑) กรม ไม ได รั บ การจั ด สรรเงิ น งบประมาณที่ จ ะใช ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง หรื อ เงิ น
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอที่จะทําการจัดซื้อจัดจางนั้นตอไป
(๒) มี การกระทํ า ที่เขาลัก ษณะผูยื่ น ข อเสนอที่ ช นะการจัด ซื้อ จัดจ างหรือ ที่ ได รับ การ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
หรือสมยอมกันกับผูยื่นเสนอรายอื่นหรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอ
ราคา
(๓) การทําการจัดซื้อจัดจางตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก กรม หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ

(๔) กรณี อื่นในทํานองเดียวกันกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่ง
ออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒.๙ ผู ข ายจะต อ งทํ า แผ น ป า ยทะเบี ย นสิ น ทรั พ ย ใช รู ป แบบตั ว อั ก ษร TH SarabunPSK
ขนาด ๑๘ ติดไวที่สิ่งอุปกรณในบริเวณที่เห็นเดนชัด จํานวนชุดละ ๑ ปาย โดยมีรายละเอียดดังนี้.(๑) รูปแบบแผนปายทะเบียนสินทรัพย
ปายทะเบียนสินทรัพย
ชื่อสิ่งอุปกรณ
(ระบุชื่อสิ่งอุปกรณ)
รหัสศูนยตนทุน
๐๒๐๐๔๐๐๐๗๑
หมายเลขสินทรัพย/ลําดับ (เวนไวไมตองกรอก)
หมายเลขประจําตัว
(ระบุ Serial Number)
สายยุทธบริการ
ชาง
เอกสารอางอิง
(ระบุเลขสัญญา/ใบสั่ง พรอมทั้ง วัน,เดือน,ป
ของสัญญา/ใบสั่ง และชื่อบริษัท/หาง/รานผูขาย
(๒) แผนปายทําดวยสติ๊กเกอรพื้นหลังสีขาวพิมพดวยอักษรสีดํา
(๓) ขนาดแผนปาย กวาง ๑๐ เซนติเมตร สูง ๘ เซนติเมตร
(๔) กรณี สิ่งอุ ป กรณ มีขนาดเล็ก ใหป รับ ลดขนาดแผน ปายและตัว อักษรลงตามความ
เหมาะสม
๑๒.๑๐ ในกรณีพัสดุที่เสนอขายเปนพัสดุที่ กรมการทหารชาง ไมเคยจัดซื้อใชราชการมากอน
กรมการทหารชาง สงวนสิทธิที่ให คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ดําเนินการทดสอบ
ตามเกณฑ ที่ กรมการทหารช า ง กํ าหนดขึ้ น ทั้ งนี้เพื่ อใหมั่ น ใจวาพั ส ดุที่ จ ะซื้อ นั้น มี คุณ ภาพตามที่ท างราชการ
ตองการ
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว า งระยะเวลาการซื้ อ ผู ยื่ น ข อ เสนอที่ ได รั บ การคั ด เลื อ กให เป น ผู ข าย ต อ งปฏิ บั ติ
ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
กรม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกให
เปนผูขาย เพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับ กรมไวชั่วคราว
---------------------

กรมการทหารชาง
(ลงชื่อ)

พันเอก อนวัช พจนวรพงษ
( อนวัช พจนวรพงษ )
หัวหนากองจัดหากรมการทหารชาง

