- ร่าง-

ประกาศ กรมการทหารช่าง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ ๔๑
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
----------------------------------กรมการทหารช่ าง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ตาข่ายพราง ทบ. แบบ ๔๑ ด้วยวิ ธี
ประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้ อ ในการประกวดราคาครั้ ง นี้ เป็ นเงิ น ทั้ ง สิ้ น
๑๖,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบหกล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
ตาข่ายพราง ทบ. แบบ ๔๑
จานวน ๔๘๐ ชุด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุ คคลซึ่งอยู่ ร ะหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสั ญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้
ชั่ ว คราว เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่ ว ยงานของรัฐ ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ ทิ้งงานเป็นหุ้นส่ ว น
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
โดยต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจาหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมการ
ทหารช่าง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ ยื่ น ข้อเสนอต้องลงทะเบี ยนในระบบจัดซื้ อจั ดจ้างภาครัฐ ด้ว ยอิเล็ กทรอนิ กส์
(e - Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้ว ยอิเล็ กทรอนิ กส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตาม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด

-๒๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การ
จ่ายเงิน แต่ละครั้ งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สั ญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๑๔. ผู้ยื่น ข้อเสนอยื่น ข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่ว มค้า ” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้. ๑๔.๑ กรณีที่กิจ การร่ว มค้าได้จ ดทะเบีย นเป็น นิติบุค คลใหม่ โดยหลัก การกิจการร่ว ม
ค้าที่จ ดทะเบีย นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้ว นตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
และการยื ่น ข้อ เสนอให้ยื ่น ข้อ เสนอในนาม “กิจ การร่ว มค้า ” ส่ว นคุณ สบบัต ิด้า นผลงานกิจ การร่ว มค้า
ดังกล่าว สามารถนาผลงานของผู้ที่เข้าร่ว มค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่ว มค้าที่เข้าประกวดราคาได้
๑๔.๒ กรณีที่กิจ การร่ว มค้าไม่ไ ด้จดทะเบีย นเป็น นิติบุคคลใหม่ โดยหลัก การนิติบุค คล
แต่ล ะนิติบุค คลที่เข้าร่ว มค้าทุก ราย จะต้องมีคุณ สมบัติค รบถ้ว นตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใ นเอกสารประกวด
ราคา เว้น แต่ใ นกรณีที่ก ิจ การร่ว มค้า ได้มีข้อ ตกลงระหว่า งผู ้เ ข้า ร่ว มค้า เป็น ลายลัก ษณ์อัก ษรก าหนดให้
ผู้เ ข้าร่ว มค้า รายใดรายหนึ่ง เป็น ผู้รับ ผิดชอบหลักในการยื่น ข้อเสนอกับกรมและการแสดงหลัก ฐานดังกล่า ว
มาพร้อมกับ การยื่น ข้อ เสนอประกวดราคาทางระบบจัด ซื้อ จัด จ้า งภาครัฐ ด้ว ยอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ กิจ การร่ว มค้า
นั้นสามารถใช้ผลงานของผู้ร่ว มค้าหลั กรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่ว มค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทั้งนี้ “กิจ การร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่วมค้า
ที่จดทะเบียนเป็ นนิติบุ คคลต่อกรมพัฒ นาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
กาหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
ระหว่างเวลา
น. ถึง
น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.engrdept.com หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๓๓-๗๐๑๔ ต่อ ๕๓๒๒๘ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ.

.

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

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่
/๒๕๖๒
การซื้อตาข่ายพราง ทบ. แบบ ๔๑
ตามประกาศ กรมการทหารช่าง
ลงวันที่
เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
----------------------กรมการทหารช่าง
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้.ตาข่ายพราง ทบ. แบบ ๔๑
จานวน ๔๘๐ ชุด
#.

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้
โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้.๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๗ แบบบัญชีรายละเอียดสิ่งของที่เสนอราคา
๑.๘ แบบบัญชีรายการของตัวอย่าง
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจาก
เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนด ตามที่
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คล ผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว โดยต้องเป็นผูผ้ ลิต หรือ
ผู้แทนจาหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมการทหารช่าง ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกั น ซึ่งอาจปฏิ เสธไม่ ยอมขึ้น ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่ น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
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
(e -Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ตามคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๒ ผูย้ ื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๓ ผูย้ ื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การ
จ่ายเงิน แต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่าไม่เ กินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้.๒.๑๔.๑ กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า
ที่จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการยื่นข้อเสนอให้ยื่น
ข้อเสนอในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานกิจการร่วมค้าดังกล่าว สามารถนาผลงานของผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง
เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
๒.๑๔.๒ กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคล
และแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร กาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
การยื่นข้อเสนอกับกรม และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
๓.๑.๑ ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
๓.๑.๑.๑ ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร) บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๓.๑.๑.๒ บริษัทจากัด หรือ บริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร) หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๓.๑.๒ ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สาเนาถูกต้อง
๓.๑.๓ ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน ๓.๑.๑ หรือ ๓.๑.๒ ของผู้ร่วมค้าแล้วแต่กรณี

๓.๑.๔ สาเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
๓.๑.๕ หลักฐานการเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจาหน่ายสิ่งของที่ต้องการซื้อ ดังนี้
๓.๑.๕.๑ ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นผู้ผลิต สิ่งของที่ทางราชการต้องการซื้อใน
ประเทศไทย ให้ แนบส าเนาใบอนุ ญาตตั้ งโรงงาน (แบบ รง.๒) หรือใบอนุญ าตให้ ประกอบกิจ การโรงงาน
(แบบ รง.๔) และใบอนุญาตขยายโรงงาน (แบบ รง.๓)(ถ้ามี) ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มี และใช้อยู่ในปัจจุบัน
หากใบอนุ ญาตให้ ประกอบกิจ การโรงงานหมดอายุ ให้ผู้ เสนอราคาแนบหนังสื อของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รับรองว่าเป็นโรงงานที่สามารถดาเนินการต่อไปได้ตามกฎหมายเพิ่มเติมแนบไปด้วย และใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการโรงงานนี้ ต้องปรากฏนามผู้ได้รับ อนุญาตเป็นบุคคลเดียวกันโดยแนบหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีอานาจ
ทานิติกรรมแทนนิติบุคคลไปด้วย
๓.๑.๕.๒ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ที่เป็นผู้แทนจาหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต จะต้องแนบ
สาเนาหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจาหน่ายสิ่งของที่ทางราชการต้องการซื้อ ดังนี้
๓.๑.๕.๒.๑ กรณีได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตที่มีสถานที่ประกอบการ
ภายในประเทศ จะต้องแนบหลักฐานตามข้อ ๓.๑.๕.๑ ซึ่งเป็นของผู้ผลิตมาแสดงด้วย
๓.๑.๕.๒.๒ กรณีได้รับการแต่งตั้งจากผู้ ผ ลิต ที่มีสถานที่ประกอบการใน
ต่างประเทศ จะต้องแนบหนังสือแต่งตั้งซึ่งออกให้โดยผู้ผลิตที่เป็นสานักงานใหญ่มาแสดงด้วย
๓.๑.๕.๒.๓ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่อาจนาเอกสารซึ่งออกให้โดยผู้ผลิตที่เป็น
สานักงานใหญ่ไปแสดงได้ จะต้องให้ผู้ใดผู้หนึ่งต่อไปนี้ รับรองว่าเป็นบริษัทสาขาในลักษณะ Subsidiary (บริษัท
ที่ควบคุมโดยบริษัทใหญ่) หรือ Branch ที่มีอานาจออกหนังสือรับรองแทนได้ โดยยื่นพร้อมข้อเสนอและเสนอ
ราคา คือ
๓.๑.๕.๒.๓.๑ บริษัทผู้ผลิตที่เป็นสานักงานใหญ่
๓.๑.๕.๒.๓.๒ สถานทูตในประเทศไทยที่บริษัทสาขา ในลักษณะ
เป็น Subsidiary หรือ Branch ตั้งอยู่
๓.๑.๕.๒.๓.๓ เจ้าหน้าที่ข องรัฐ ที่มีอานาจเซ็นรับรองเอกสาร
ในประเทศที่บริษัทสาขา ในลักษณะเป็น Subsidiary หรือ Branch ตั้งอยู่
๓.๑.๕.๓ หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายที่ทาในต่างประเทศ ซึ่งผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคานาไปแสดงเป็นหลักฐานต่อทางราชการ เพื่อประกอบการเสนอราคา การทาสัญญา การแก้ไขสัญญา การขอ
ขยายเวลาทาการตามสัญญา การของดหรือลดค่าปรับ หรือการอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับการดาเนินการซื้อของทาง
ราชการในครั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการรับรองเอกสาร
พ.ศ.๒๕๓๙ ดังนี้
๓.๑.๕.๓.๑ เอกสารดั ง กล่ า วจะต้ อ งผ่ า นการรั บ รองจากเจ้ า หน้ า ที่
สถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศในไทย และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ จึงจะถือว่า
เป็นเอกสารที่ถูกต้อง หรือ
๓.๑.๕.๓.๒ เอกสารดั ง กล่ า วจะต้ อ งผ่ า นการรั บ รองจากเจ้ า หน้ า ที่
สถานทูตหรือสถานกงสุลของไทยที่มีอาณาเขตในประเทศนั้นๆ และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ
จึงจะถือว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้อง
๓.๑.๖ บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๑) โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format) File (Port Format)

ทั้ ง นี้ เมื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอด าเนิ น การแนบไฟล์ เ อกสารตามบั ญ ชี เ อกสารส่ ว นที่ ๑
ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
๓.๒.๑ ในกรณีผู้ยื่น ข้อ เสนอมอบอานาจให้บุค คลอื่น ลงนามแทน ให้แ นบหนัง สือ มอบ
อานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มีอานาจและผู้รับมอบอานาจ ทั้งนี้หาก
ผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
๓.๒.๒ แคตตาล็อกตัวจริง ของตาข่ายพราง ทบ. แบบ ๔๑ จานวน ๑ ชุด โดยต้องได้รับ
การรับรองจากโรงงานผู้ผลิต
๓.๒.๓ บัญชีรายละเอียดสิ่งของที่เสนอราคา จานวน ๑ ชุด ตามแบบในข้อ ๑.๗
๓.๒.๔ บัญชีรายการของตัวอย่าง ตามข้อ ๔.๖
๓.๒.๕ หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
๓.๒.๖ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน ฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันของผู้
ยื่นข้อเสนอพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน จะต้องแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ พร้อมทั้งรับรอง
สาเนาถูกต้องด้วย จานวน ๑ ชุด
๓.๒.๗ บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์ เอกสารตามบัญชี เอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้ว น
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบั ญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. 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
ด้ว ยอิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ ตามที่ก าหนดไว้ใ นเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ โดยไม่ มีเงื่ อนไขใดๆ ทั้ งสิ้ น
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่น
ข้อเสนอ โดย ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น (ถ้ามี) ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ กองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อาเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งแจ้ ง ในบั ญ ชี ร ายละเอี ย ดสิ่ ง ของที่ เ สนอด้ ว ยว่ า ตาข่ า ยพราง
ทบ. แบบ ๔๑ เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใด ตราหรือเครื่องหมายอะไร และผลิตจากประเทศใด
๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษระเฉพาะของ ตาข่ายพราง
ทบ. แบบ ๔๑ ไปพร้ อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ ด้ ว ยอิเล็ กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการ
พิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ กรม จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๑ วัน
๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งของตัวอย่าง ตาข่ายพราง ทบ. แบบ ๔๑ โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอ
พร้ อมประทับ ตรา (ถ้ามี) กากับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจานวนเอกสารที่จัดส่ งหรือนามาแสดง ตามบัญชี
เอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาในวันที่
ระหว่างเวลา
น. ถึง
น. ณ ห้องประกวดราคาและสอบราคาของกรมการทหารช่าง อาคารสโมสรนายทหารประทวน
ค่ายภาณุรังษี อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีรายการของตัวอย่างดังนี้.๔.๖.๑ ตัวอย่างของวัสดุใช้ทาตาข่ายพราง ทบ.แบบ ๔๑ ใช้ตรวจสอบน้าหนัก, ความ
ทนทานต่อแรงดึง และความทนไฟ ดังนี้
(๑) ผ้าพรางไม่ฉลุลาย ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จานวน ๑ ผืน (ใช้ตรวจสอบตาม
คุณลักษณะเฉพาะข้อ ๑.๑.๒.๑, ๑.๓.๒.๒ และ ๑.๓.๒.๓)
(๒) ตาข่าย ขนาดกว้าง ๕ ช่อง ยาว ๑๐ ช่อง จานวน ๑ ผืน (ใช้ตรวจสอบตาม
คุณลักษณะเฉพาะข้อ ๑.๑.๓ และ ๑.๓.๓.๒)
(๓) โครงตาข่าย ยาว ๓๐ เซนติเมตร จานวน ๑ เส้น (ใช้ตรวจสอบตามคุณลักษณะ
เฉพาะข้อ ๑.๑.๔ และ ๑.๓.๔.๒)
๔.๖.๒ ตัวอย่างตาข่ายพราง ทบ.แบบ ๔๑ จานวน ๕ ชุด
ทั้งนี้กรม จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ของตัวอย่างที่เหลือ
หรือไม่ใช้แล้ว กรมจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ
๔.๗ เอกสารที่เป็ น ภาษาต่างประเทศ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบคาแปลเป็นภาษาไทยที่ถูกต้อง
สมบูรณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญการแปลที่จดทะเบียนไว้กับสานักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้แปล และรับรองคาแปลพร้อม
แนบสาเนาหลักฐานการจดทะเบียนของผู้แปลมาด้วย

กรณีที่คาแปลเอกสารเป็นภาษาไทยกับฉบับภาษาอังกฤษมีข้อความขัดแย้งกัน ทางราชการ
จะถือ เอาภาษาไทยเป็ น หลั กในการพิจ ารณา หากคณะกรรมการฯ พิจ ารณาแล้ ว เห็ นว่ าคาแปลที่ ขัดแย้งนั้ น
ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นอย่างเห็นได้ชัด ทางราชการจะถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขใน
สาระสาคัญ ซึ่งอาจไม่รับพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นก็ได้
๔.๘ เอกสารที่เสนอต่อทางราชการต้องประทับตรา บริษัท , ห้าง , ร้าน (ถ้ามี) และลงนามกากับ
ไว้ด้วยทุกหน้า
๔.๙ ก่อนการเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ ถี่ ถ้ว นและเข้ า ใจเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ทั้ งหมดเสี ย ก่อ นที่จ ะตกลงยื่ น ข้ อเสนอตามเงื่อ นไข
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
ระหว่างเวลา
น. ถึง
น.
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ
โดยเด็ดขาด
๔.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารความ
ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่หน่วยงานของรัฐ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๑๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ
๑.๕(๑) หากปรากฏว่า ผู้ ยื่ น ข้อเสนอรายใดเป็น ผู้ ยื่นข้อเสนอที่มีผ ลประโยชน์ร่ว มกันกับ ผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่น
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้ นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ กรมจะพิจารณาลงโทษ
ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ กรม จะพิจารณาว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทา
ดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กรม
๔.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้.(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่
กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคา พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ จานวน ๘๔๐,๐๐๐.-บาท
(แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย กองทัพบก โดยกรมการทหารช่าง ซึ่งเป็นเช็คหรือ
ดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น ชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ

๕.๒ หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนาเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้า
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้ กรม ตรวจสอบความถูกต้องใน วันที่
ระหว่างเวลา
น.
ถึง
น.
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้.(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา
ร่วมค้ากาหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกัน ภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่กรมได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุด หรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทาสัญญา
หรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรม จะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณี ใ ช้ ห ลั ก เกณฑ์ ร าคาในการพิ จ ารณาผู้ ช นะการยื่ น ข้ อ เสนอ กรม จะพิ จ ารณาจาก
ราคาต่อหน่วยต่าสุด
๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิ คหรื อรายละเอีย ดคุณลั กษณะเฉพาะของพัส ดุที่จะขายไม่ครบถ้ว น หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไขที่ ก รมก าหนดไว้ ใ นประกาศและเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในส่ ว นที่ มิ ใ ช่
สาระสาคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๖.๔ กรม สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ ยื่นข้อเสนอ โดยไม่มีการผ่ อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของ กรม
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือกรมมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่
รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากข้อเท็จจริงด้งกล่าวไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
๖.๖ กรม ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหาย
ใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่
ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นเสนอกระทาการโดย ไม่สุจริต
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ กรม
จะให้ผู้ ยื่นข้อ เสนอนั้ นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้ ยื่นข้อ เสนอสามารถดาเนินงานตามเอกสาร
ประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ
หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ
จาก กรม
๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา กรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏ
ว่ามีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน
หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
ราคารายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อแววว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทาสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผู้ช นะการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่ งของได้ครบถ้ว น
ภายใน ๕ วันทาการของทางราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ
แทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีที่ผู้ ชนะการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้ว น
ภายใน ๕ วันทาการของทางราชการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ กับกรม ภายใน ๗ วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของ
ที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ " กองทัพบก โดย กรมการทหารช่าง " ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่
ที่ทาสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
(๔) หนังสือค้าประกันของ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการยื่น
ข้อเสนอ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อ ซึ่ง กรม ได้รับมอบไว้
แล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กรม จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว
ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ตามสัญญาซื้อขายหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และ กรม ได้ตรวจรับสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ
ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ทาข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่ งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๑. การจ่ายเงิน
ทางราชการจะจ่ายเงินค่า สิ่งของให้กับผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของไว้ถูกต้องครบถ้วนตาม
สัญญาแล้ว หรืออาจแบ่งจ่ายเป็นงวดตามจานวนสิ่งของที่ได้รับมอบก็ได้ แต่การส่งมอบในแต่ละครั้งต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๓๐ ของมูลค่าสิ่งของตามสัญญา
๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๒.๑ การจัดซื้อครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ จากสานักงบประมาณแล้ว และในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ จากสานักงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว กรมการทหารช่าง สามารถยกเลิกการจัดหาได้
๑๒.๒ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ ขณะนี้
กรม ยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณอื่นใดในการดาเนินการครั้งนี้
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณ
ประจาปีจากกองทัพบกแล้วเท่านั้น
๑๒.๓ ทั้งนี้ หากกรมได้รับการสั่งจ่ายงบประมาณไม่ครบตามจานวนที่ต้องการ กรม ขอสงวน
สิทธิที่จะซื้อตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจริง

๑๒.๔ เมื่อ กรม ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได้
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้อง
นาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกาหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
ดังนี้.(๑) แจ้ ง การสั่ ง หรื อ นาสิ่ ง ของที่ ซื้อ ขายดัง กล่ า วเข้ ามาจากต่ า งประเทศต่ อ กรมเจ้า ท่ า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
๑๒.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง กรม ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกาหนดตามระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้า
ประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒.๖ กรม สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๒.๗ ในกรณีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้มีความขัดแย้งกัน ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัย ของกรม คาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือว่าเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
๑๒.๘ กรม อาจประกาศยกเลิ กการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก กรมไม่ได้
(๑) กรม ไม่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรเงิ น งบประมาณที่ จ ะใช้ ใ นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง หรื อ เงิ น
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป
(๒) มีการกระทาที่ เ ข้าลั กษณะผู้ ยื่นข้อเสนอที่ช นะการจัดซื้อจั ดจ้างหรือ ที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่ นใดในการเสนอ
ราคา
(๓) การทาการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กรม หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทานองเดียวกันกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงซึ่ง
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒.๙ ผู้ ขายจะต้ องทาแผ่ นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ใช้รูปแบบตัว อักษร TH SarabunPSK
ขนาด ๑๘ ติดไว้ที่สิ่งอุปกรณ์ในบริเวณที่เห็นเด่นชัด จานวนชุดละ ๑ ป้าย โดยมีรายละเอียดดังนี้.(๑) รูปแบบแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์

ป้ายทะเบียนสินทรัพย์
ชื่อสิ่งอุปกรณ์
(ระบุชื่อสิ่งอุปกรณ์)
รหัสศูนย์ต้นทุน
๐๒๐๐๔๐๐๐๗๑
หมายเลขสินทรัพย์/ลาดับ (เว้นไว้ไม่ต้องกรอก)
หมายเลขประจาตัว
(ระบุ Serial Number)
สายยุทธบริการ
ช่าง
เอกสารอ้างอิง
(ระบุเลขสัญญา/ใบสั่ง พร้อมทั้ง วัน,เดือน,ปี
ของสัญญา/ใบสั่ง และชื่อบริษัท/ห้าง/ร้านผู้ขาย
(๒) แผ่นป้ายทาด้วยสติ๊กเกอร์พื้นหลังสีขาวพิมพ์ด้วยอักษรสีดา
(๓) ขนาดแผ่นป้าย กว้าง ๑๐ เซนติเมตร สูง ๘ เซนติเมตร
(๔) กรณีสิ่งอุป กรณ์มี ขนาดเล็ ก ให้ ปรับลดขนาดแผ่นป้ายและตัว อักษรลงตามความ
เหมาะสม
๑๒.๑๐ ในกรณีพัสดุที่เสนอขายเป็นพัสดุที่ กรมการทหารช่าง ไม่เคยจัดซื้อใช้ราชการมาก่อน
กรมการทหารช่าง สงวนสิทธิที่ให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาเนินการทดสอบ
ตามเกณฑ์ที่ กรมการทหารช่าง กาหนดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ มั่นใจว่าพัส ดุที่จะซื้อนั้นมีคุณภาพตามที่ทางราชการ
ต้องการ
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่ า งระยะเวลาการซื้ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ป็ น ผู้ ข าย ต้ อ งปฏิ บั ติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
กรม สามารถนาผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นผู้ขาย เพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทาสัญญากับ กรมไว้ชั่วคราว
---------------------

กรมการทหารช่าง
(ลงชื่อ

พันเอก อนวัช พจนวรพงษ์
( อนวัช พจนวรพงษ์ )
หัวหน้ากองจัดหากรมการทหารช่าง

