( สาเนา )
เอกสารประกวดราคาซือ้ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................
การซือ้ สารเคมีทานา้ ประปา สนับสนุนหน่ วยใน กองทัพบก จานวน ๖ รายการ
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กรมวิทยาศาสตร์ ทหารบก
ลงวันที่
สิงหาคม ๒๕๖๑
กองทัพบก โดย กรมวิทยาศาสตร์ ทหารบก ซึ่งต่อไปนี ้เรี ยกว่า "กรม" มีความประสงค์ประกวดราคาซื ้อ
สารเคมีทาน ้าประปา สนับสนุนหน่วยใน กองทัพบก จานวน ๖ รายการ ในราคารวมภาษีมลู ค่าเพิ่มและค่าภาษี
อื่นๆรวมทังค่
้ าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ทังปวง
้
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป โดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) ตามรายการ และเงื่อนไขและข้ อกาหนด ดังนี ้.๑. สารส้ ม (ชนิดที่ ๑ ชันคุ
้ ณภาพที่ ๑ ชนิดผง)
จานวน ๑,๓๖๔,๘๐๐ กิโลกรัม
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๖๘๑๐-๓๑๐-๐๓๐๐
๒. แคลเซี่ยมไฮโปคลอไรท์
จานวน ๑๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๖๘๑๐-๓๐๙-๓๒๐๐
๓. โซดาแอซ (โซเดียมคาร์ บอเนต)
จานวน ๒๗๕,๐๐๐ กิโลกรัม
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๖๘๑๐-๓๐๙-๓๗๘๐
๔. สารส้ ม (ชนิดที่ ๓ ชันคุ
้ ณภาพที่ ๑ ชนิดก้ อนใส)
จานวน ๒,๐๐๐ กิโลกรัม
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๖๘๑๐-๓๑๐-๐๓๐๐
๕. ผงถ่านไว
จานวน ๖,๐๐๐ กิโลกรัม
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๖๘๑๐-xx-๓๑๑-๔๒๐๙
๖. ผงไดอาโทไมท์
จานวน ๔,๐๐๐ กิโลกรัม
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๖๘๑๐-xx-๓๑๑-๔๒๑๐

พัสดุที่จะซื ้อนี ้ต้ องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้ งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพที่จะใช้ งานได้ ทนั ที
และมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาซื ้อด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับ
นี ้ โดยมีข้อแนะนาและข้ อกาหนด ดังต่อไปนี ้
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สิ่งอุปกรณ์ สายวิทยาศาสตร์

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ ในระบบการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซื ้อขายทัว่ ไป
๑.๔ แบบหนังสือค ้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุลว่ งหน้ า
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ ในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัตขิ องผู้ย่ นื ข้ อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื่นข้ อเสนอหรื อทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชัว่ คราว เนื่องจากเป็ นผู้ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้ แจ้ งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ทิ ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิตบิ คุ คลที่ผ้ ทู ิ ้งงานเป็ นหุ้นส่วน
ผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนันด้
้ วย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ างและ
การบริ หารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ ผู้ยื่นข้ อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิตบิ คุ คลผู้มีอาชีพขาย หรื อผู้ผลิต หรื อผู้แทน
จาหน่ายโดยตรง ที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นตัวแทนจากผู้ผลิต สิ่งอุปกรณ์ สายวิทยาศาสตร์ ที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องได้ รับการแต่งตังเป็
้ นตัวแทนจากผู้ผลิต โดยตรงเท่านัน้
๒.๘ ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่นที่เข้ ายื่นข้ อเสนอให้ แก่ กรม ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๒.๙ ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้ อเสนอได้ มีคาสัง่ ให้ สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐ
ด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรื อแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๓ ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ น
แต่การจ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึง่ มีมลู ค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๓. หลักฐานการยื่นข้ อเสนอ
ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ าง
ภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี ้
(๑) ในกรณีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอเป็ นนิตบิ คุ คล
(ก) ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจากัด ให้ ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จดั การ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ ามี) พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
(ข) บริษัทจากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจากัด ให้ ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิตบิ คุ คล หนังสือบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จดั การ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ ามี) และบัญชี ผ้ ถู ือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ ามี) พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
(๒) ในกรณีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิตบิ คุ คล ให้ ยื่นสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นนั ้ สาเนาข้ อตกลงที่แสดงถึงการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน (ถ้ ามี ) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็ นหุ้นส่วน หรื อสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็ นหุ้นส่วนที่มิได้ ถือสัญชาติไทย พร้ อมทังรั้ บรอง
สาเนาถูกต้ อง
(๓) ในกรณีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอร่วมกันในฐานะเป็ นผู้ร่วมค้ า ให้ ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้ าร่วมค้ า และเอกสารตามที่ระบุไว้ ใน (๑) หรื อ (๒) ของผู้ร่วมค้ า แล้ วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สาเนาหนังสือรับรองตราประทับ มีอายุรับรองไม่เกิน ๖ เดือน

(๔.๒) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(๔.๓) สาเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทังหมดที
้
่ได้ ยื่นพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทังนี
้ ้ เมื่อผู้ยื่นข้ อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
ครบถ้ วน ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้ อ
๑.๖ (๑) ให้ โดยผู้ยื่นข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี ้
(๑) ในกรณีที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอมอบอานาจให้ บคุ คลอื่นกระทาการแทนให้ แนบหนังสือมอบ
อานาจซึง่ ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ทังนี
้ ้
หากผู้รับมอบอานาจเป็ นบุคคลธรรมดาต้ องเป็ นผู้ที่บรรลุนิตภิ าวะตามกฎหมายแล้ วเท่านัน้
(๒) แคตตาล็อกและ/หรื อแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้ อ ๔.๔
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้ อ ๕
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทังหมดที
้
่ได้ ยื่นพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทังนี
้ ้ เมื่อผู้ยื่นข้ อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
ครบถ้ วน ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้ อ
๑.๖ (๒) ให้ โดยผู้ยื่นข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทังสิ
้ ้น และจะต้ อง
กรอกข้ อความให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน พร้ อมทังหลั
้ กฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้ อเสนอโดยไม่
ต้ องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้ เสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาได้ เพียงครัง้ เดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ท้ายใบเสนอราคาให้ ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้ ราคารวมที่เสนอจะต้ องตรงกัน
ทังตั
้ วเลขและตัวหนังสือ ถ้ าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ ถือตัวหนังสือเป็ นสาคัญ โดยคิดราคารวมทังสิ
้ ้นซึง่

รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษี อากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ทังปวงไว้
้
แล้ ว จนกระทัง่ ส่งมอบ
พัสดุให้ ณ กองคลัง กรมวิทยาศาสตร์ ทหารบก
ราคาที่เสนอจะต้ องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตังแต่
้ วนั เสนอราคาโดย
ภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องรับผิดชอบราคาที่ตนได้ เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื ้อขาย หรื อวันที่ได้ รับหนังสือแจ้ งจาก กรม ให้ สง่ มอบพัสดุ
๔.๔ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องส่งแคตตาล็อก และหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ สิ่ง
อุปกรณ์ สายวิทยาศาสตร์ ไปพร้ อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี ้ กรมจะยึดไว้ เป็ นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้ พิจารณา หากเป็ นสาเนารูปถ่ายจะต้ องรับรองสาเนาถูกต้ อง
โดยผู้มีอานาจทานิตกิ รรมแทนนิตบิ คุ คล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องนาต้ นฉบับมาให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จานวน ๑ กิโลกรัม และรายละเอียด
ประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ กรม กาหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้ อเสนอพร้ อมประทับตรา (ถ้ ามี) กากับใน
เอกสารด้ วย พร้ อมสรุปจานวนเอกสารที่จดั ส่งหรื อนามาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้ อ ๑.๖(๒)
เพื่อใช้ ในการตรวจทดลองหรื อประกอบการพิจารณา ในวันที่ ........................ ระหว่าง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. ณ ห้ องเปิ ดซอง แผนกจัดหา กรมวิทยาศาสตร์ ทหารบก
ทังนี
้ ้ กรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ ้นแก่ตวั อย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรื อไม่ใช้
แล้ ว กรมจะคืนให้ แก่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอา
๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้ อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ ถี่ถ้วนและเข้ าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทงหมดเสี
ั้
ยก่อนที่จะตกลงยื่นข้ อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื ้ออิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ ถือตามเวลาของระบบการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเกณฑ์
เมื่อพ้ นกาหนดเวลายื่นข้ อเสนอและเสนอราคาแล้ ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้ อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้ วน
ถูกต้ อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้ วจึงส่งข้ อมูล (Upload) เพื่อเป็ นการ

เสนอราคาให้ แก่ กรม ผ่านทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องผู้ยื่นข้ อเสนอแต่ละรายว่า เป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่น ตามข้ อ
๑.๕ (๑) หรื อไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอราย
อื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนันออกจากการเป็
้
นผู้ยื่นข้ อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรื อในขณะที่
มีการพิจารณาข้ อเสนอ มีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายใดกระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมตามข้ อ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอรายนันออกจากการเป็
้
นผู้ยื่นข้ อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้ อเสนอดังกล่าวเป็ นผู้
ทิ ้งงาน เว้ นแต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้ อเสนอรายนันมิ
้ ใช่เป็ นผู้ริเริ่มให้ มีการกระทาดังกล่าวและได้ ให้ ความ
ร่วมมือเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของ กรม
๔.๑๐ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ิ ดังนี ้
(๑) ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้ องเป็ นราคาที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ ามี) รวม
ค่าใช้ จา่ ยทังปวงไว้
้
ด้วยแล้ ว
(๓) ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องลงทะเบียนเพื่อเข้ าสูก่ ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้ อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้ วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องศึกษาและทาความเข้ าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื ้อจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี ้ จานวน ๑,๔๐๔,๐๖๑.๐๐ บาท
(หนึง่ ล้ านสี่แสนสี่พนั หกสิบเอ็ดบาทถ้ วน)
๕.๑ เช็คหรื อดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสัง่ จ่าย ซึง่ เป็ นเช็คหรื อดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้ เช็คหรื อดราฟท์
นันช
้ าระต่อเจ้ าหน้ าที่ในวันที่ยื่นข้ อเสนอ หรื อก่อนวันนันไม่
้ เกิน ๓ วันทาการ
๕.๒ หนังสือค ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค ้าประกันของบริ ษัทเงินทุนหรื อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ งเวียนให้ ทราบ โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามตัวอย่างหนังสือค ้า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
กรณีที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอนาเช็คหรื อดราฟท์ที่ธนาคารสัง่ จ่ายหรื อพันธบัตรรัฐบาลไทยหรื อหนังสือค ้า
ประกันของบริษัทเงินทุนหรื อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็ นหลักประกันการเสนอราคาจะต้ องส่งต้ นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้ กรมตรวจสอบความถูกต้ องในวันที่........................ ระหว่าง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
กรณีที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอที่ยื่นข้ อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้ า" ประสงค์จะใช้ หนังสือค ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็ นหลักประกันการเสนอราคา ให้ ระบุชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอในหนังสือค ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี ้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ ให้ ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้ าดังกล่าว เป็ น
ผู้ยื่นข้ อเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ ให้ ระบุชื่อผู้เข้ าร่วมค้ ารายที่สญ
ั ญา
ร่วมค้ ากาหนดให้ เป็ นผู้เข้ ายื่นข้ อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอ
ทังนี
้ ้ "กิจการร่วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าที่จดทะเบียน
เป็ นนิติบคุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้ อนี ้ กรมจะคืนให้ ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอหรื อผู้ค ้าประกันภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่กรมได้ พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรี ยบร้ อยแล้ ว เว้ นแต่ผ้ ยู ื่น
ข้ อเสนอรายที่คดั เลือกไว้ ซงึ่ เสนอราคาต่าสุดหรื อได้ คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้ คืนได้ ตอ่ เมื่อได้ ทาสัญญา
หรื อข้ อตกลง หรื อผู้ยื่นข้ อเสนอได้ พ้นจากข้ อผูกพันแล้ ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย
๖. หลักเกณฑ์ และสิทธิ์ในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้ อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้ กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ ราคา หรื อสิ่งอุปกรณ์ที่เป็ นมาตรฐาน และมีคณ
ุ ภาพดีเพียงพอตามความต้ องการใช้ งาน
และเป็ นประโยชน์ของทางราชการ
๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้ อเสนอ
กรณีใช้ หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้ อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก ราคา
รวมต่าสุด หรื อสิ่งอุปกรณ์ที่เป็ นมาตรฐาน และมีคณ
ุ ภาพดีเพียงพอตามความต้ องการใช้ งานและเป็ นประโยชน์
ของทางราชการ
๖.๓ หากผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๒ หรื อยื่นหลักฐานการยื่น

ข้ อเสนอไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วนตามข้ อ ๓ หรื อยื่นข้ อเสนอไม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้ อเสนอของผู้ยื่นข้ อเสนอรายนัน้ เว้ นแต่ ผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้ วน หรื อเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกาหนดไว้ ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่
สาระสาคัญและความแตกต่างนันไม่
้ มีผลทาให้ เกิดการได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบต่อผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่น หรื อเป็ นการ
ผิดพลาดเล็กน้ อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายนัน้
๖.๔ กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้ อเสนอของผู้ยื่นข้ อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอรายนันในบั
้ ญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อบัญชีรายชื่อผู้ซื ้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้ เกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบแก่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อกรมมีสิทธิให้ ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอชี ้แจงข้ อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรม มีสิทธิ
ที่จะไม่รับข้ อเสนอ ไม่รับราคา หรื อไม่ทาสัญญา หากข้ อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรื อไม่ถกู ต้ อง
๖.๖ กรมทรงไว้ ซงึ่ สิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรื อราคาหนึง่ ราคาใด หรื อราคาที่เสนอทังหมดก็
้
ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื ้อในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึง่ รายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื ้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็ นสาคัญ และให้ ถือว่าการตัดสินของ กรมเป็ นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้ อเสนอจะเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ย หรื อค่าเสียหายใดๆ
มิได้ รวมทังกรม
้
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้ อเสนอเป็ นผู้ทิ ้งงาน ไม่วา่ จะ
เป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ วา่ การยื่นข้ อเสนอกระทาการโดยไม่สจุ ริต
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ ชื่อบุคคลธรรมดา หรื อนิตบิ คุ คลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้ น
ในกรณีที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ วา่ ไม่อาจ
ดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรื อกรม จะให้ ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอนันชี
้ ้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้ เชื่อได้ วา่ ผู้ยื่นข้ อเสนอสามารถดาเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี ้แจงไม่เป็ นที่รับฟั งได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้ อเสนอ
หรื อไม่รับราคาของผู้ยื่นข้ อเสนอรายนัน้ ทังนี
้ ้ ผู้ยื่นข้ อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ยหรื อค่าเสียหายใดๆ
จากกรม
๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก

ปรากฏว่ามีการกระทาที่เข้ าลักษณะผู้ยื่นข้ อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรื อที่ได้ รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรื อมีสว่ นได้ เสียกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่น หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรื อสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้ อเสนอรายอื่น หรื อเจ้ าหน้ าที่ในการเสนอราคา หรื อส่อว่ากระทาการทุจริ ตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทาสัญญาซือ้ ขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผ้ ชู นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ ครบถ้ วน
ภายใน ๕ วันทาการ นับแต่วนั ที่ทาข้ อตกลงซื ้อกรมจะพิจารณาจัดทาข้ อตกลงเป็ นหนังสือแทนการทาสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุ ในข้ อ ๑.๓ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีที่ผ้ ชู นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ ครบถ้ วน
ภายใน ๕ วันทาการ หรื อกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้ อตกลงเป็ นหนังสือ ตามข้ อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้ องทาสัญญาซื ้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้ อ ๑.๓ หรื อทาข้ อตกลงเป็ นหนังสือ กับกรม
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้ ง และจะต้ องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้ อยละ ๕ ของ
ราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ กรมยึดถือไว้ ในขณะทาสัญญา โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึง่ อย่าง
ใดดังต่อไปนี ้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรื อดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสัง่ จ่าย ซึง่ เป็ นเช็คหรื อดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้ เช็คหรื อดราฟท์นนั ้
ชาระต่อเจ้ าหน้ าที่ในวันทาสัญญา หรื อก่อนวันนันไม่
้ เกิน ๓ วันทาการ
(๓) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒) หรื อจะเป็ นหนังสือค ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
(๔) หนังสือค ้าประกันของบริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ งเวียนให้ ทราบ โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามตัวอย่างหนังสือค ้า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี ้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผ้ ชู นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้ นจากข้ อผูกพันตามสัญญาซื ้อขายแล้ ว
หลักประกันนี ้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื ้อซึง่ กรม ได้ รับมอบไว้ แล้ ว
๘. ค่ าพัสดุและการจ่ ายเงิน
กรม จะจ่ายค่าสิ่งของซึง่ ได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้ จา่ ยทังปวง
้
แล้ วให้ แก่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ สง่ มอบสิ่งของได้ ครบถ้ วนตามสัญญาซื ้อขาย
หรื อข้ อตกลงเป็ นหนังสือ และกรม ได้ ตรวจรับมอบสิ่งของไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
๙. อัตราค่ าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื ้อขายแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ หรื อข้ อตกลงซื ้อ
ขายเป็ นหนังสือ ให้ คิดในอัตราร้ อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยงั ไม่ได้ รับมอบต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่ อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ได้ ทาสัญญาซื ้อขายตามแบบดังระบุในข้ อ ๑.๓ หรื อ
ทาข้ อตกลงซื ้อเป็ นหนังสือ แล้ วแต่กรณี จะต้ องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื ้อขายที่ เกิดขึ ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ กรม ได้ รับมอบสิ่งของ โดยต้ องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ ไขให้ ใช้ การได้
ดีดงั เดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้ งความชารุดบกพร่อง
๑๑. การจ่ ายเงินล่ วงหน้ า
ผู้ยื่นข้ อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้ า ในอัตราไม่เกินร้ อยละ ๑๕ ของราคาพัสดุที่เสนอขาย
ทังหมด
้
แต่ทงนี
ั ้ ้ จะต้ องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้ า เป็ นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรื อหนังสือค ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๓) ให้ แก่กรมก่อนการรับเงินล่วงหน้ านัน้
๑๒. ข้ อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้ อเสนอและอื่นๆ
๑๒.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื ้อครัง้ นี ้ ได้ มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ ต่อเมื่อกรมได้ รับอนุมตั เิ งินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ วเท่านัน้
๑๒.๒ เมื่อกรมได้ คดั เลือกผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดให้ เป็ นผู้ขาย และได้ ตกลงซื ้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ถ้ าผู้ขายจะต้ องสัง่ หรื อนาสิ่งของดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศและของนันต้
้ อง
นาเข้ ามาโดยทางเรื อในเส้ นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้ บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกาหนด ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ เป็ นผู้ขายจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริมการพาณิชย
นาวี ดังนี ้
(๑) แจ้ งการสัง่ หรื อนาสิ่งของที่ซื ้อขายดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้ าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ ขู ายสัง่ หรื อซื ้อของจากต่างประเทศ เว้ นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(๒) จัดการให้ สิ่งของที่ซื ้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรื อไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากกรมเจ้ าท่า ให้ บรรทุกสิ่งของนันโดยเรื
้
ออื่น
ที่มิใช่เรื อไทย ซึง่ จะต้ องได้ รับอนุญาตเช่นนันก่
้ อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผู้ขายจะต้ องรับผิดตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๒.๓ ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ กรมได้ คดั เลือกแล้ ว ไม่ไปทาสัญญาหรื อข้ อตกลงซื ้อเป็ นหนังสือภายใน
เวลาที่กาหนด ดังระบุไว้ ในข้ อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้ อเสนอ หรื อเรี ยกร้ องจากผู้ออกหนังสือค ้าประกัน

การยื่นข้ อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้ องให้ ชดใช้ ความเสียหายอื่น (ถ้ ามี) รวมทังจะพิ
้ จารณาให้ เป็ นผู้ทิ ้ง
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
๑๒.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรื อข้ อกาหนดในแบบสัญญาหรื อข้ อตกลงซื ้อ
เป็ นหนังสือ ให้ เป็ นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ ามี)
๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ มีความขัดหรื อแย้ งกัน
ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ติ ามคาวินิจฉัยของกรม คาวินิจฉัยดังกล่าวให้ ถือเป็ นที่สดุ และผู้ยื่นข้ อเสนอไม่มีสิทธิ
เรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ยใดๆ เพิ่มเติม
๑๒.๖ กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื ้อในกรณีตอ่ ไปนี ้ได้ โดยที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอจะเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้
(๑) กรมไม่ได้ รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ ในการจัดซื ้อหรื อที่ได้ รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะ
ทาการจัดซื ้อครัง้ นี ้ต่อไป
(๒) มีการกระทาที่เข้ าลักษณะผู้ยื่นข้ อเสนอที่ชนะการจัดซื ้อหรื อที่ได้ รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีส่วนได้ เสียกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่น หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรื อสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่น หรื อเจ้ าหน้ าที่ในการเสนอราคา หรื อส่อว่ากระทาการทุจริ ตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทาการจัดซื ้อครัง้ นี ้ต่อไปอาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กรม หรื อกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรื อ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึง่ ออก
ตามความในกฎหมายว่าด้ วยการจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒.๗ ผู้เสนอราคาจะต้ องส่งตัวอย่างของพัสดุ รายการละ จานวน ๑ กิโลกรัม เพิ่มเติมจาก
จานวนที่สงั่ ซื ้อ โดยไม่คิดมูลค่า สาหรับการทดสอบคุณสมบัตปิ ระกอบการตรวจรับตามสัญญา และทดสอบ
คุณสมบัตปิ ระกอบการรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื ้อขายที่เกิดขึ ้น สาหรับค่าใช้ จา่ ยตลอดจน
ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นแก่ยทุ โธปกรณ์ และหรื อสิ่งของ ของทางราชการ และหรื อบุคคล ผู้เสนอราคาจะต้ อง
รับผิดชอบชดใช้ ทงสิ
ั ้ ้น
ทังนี
้ ้ กรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นแก่ตวั อย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือ
หรื อไม่ใช้ แล้ ว กรมจะคืนให้ แก่ผ้ เู สนอราคา โดยตัวอย่างของสิ่งอุปกรณ์ที่เสนอนันต้
้ องทาเครื่ องหมาย เขียนชื่อ
บริษัท ห้ าง ร้ าน ติดไว้ ให้ ชดั เจน
๑๒.๘ การชาระเงิน
๑๒.๘.๑ ผู้ซื ้อตกลงชาระเงินค่าสิ่งของตามสัญญาข้ อ ๑ ให้ แก่ผ้ ขู าย เมื่อผู้ซื ้อได้ รับมอบ
สิ่งของตามสัญญาข้ อ ๕ แต่ละรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ ตรวจรับพัสดุ ไว้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
เรี ยบร้ อยแล้ ว ยกเว้ น รายการที่ ๑ สารส้ ม (ชนิดที่ ๑ ชันคุ
้ ณภาพที่ ๑ ชนิดผง) ส่งมอบสิ่งของครบถ้ วนถูกต้ องตาม

สัญญาแต่ละงวดแล้ ว จะชาระเงินให้ แก่ผ้ ขู าย
๑๒.๘.๒ ผู้ซื ้อตกลงจ่ายเงินล่วงหน้ าและผู้ขายตกลงรับเงินล่วงหน้ าร้ อยละ ๑๕ (สิบห้ า) ของ
ราคาสิ่งของทังหมดตามสั
้
ญญาซื ้อขายนี ้ เป็ นเงินจานวน .....................บาท (..............................................)
โดยผู้ซื ้อจะจ่ายให้ แก่ผ้ ขู ายเมื่อได้ ลงนามในสัญญาซื ้อขายนี ้เรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ ก่อนผู้ซื ้อชาระเงินล่วงหน้ า ผู้ขาย
จะต้ องนาหลักประกันการชาระเงินล่วงหน้ าคืนมามอบให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ ซึง่ ในวันทาสัญญาซื ้อขายนี ้ ผู้ขายได้ นา
หลักประกันการชาระเงินล่วงหน้ าคืนเป็ นหนังสือค ้าประกันของธนาคาร..........................................................
ลงวันที่ ...................เดือน.......................... พ.ศ. ....... จานวนเงิน ............................. บาท
(................................................................)
๑๒.๘.๓ เงินค่าสิ่งของที่เหลือ จานวนร้ อยละ ๘๕ (แปดสิบห้ า) เป็ นเงิน ...................
บาท (.....................................) ผู้ซื ้อจะจ่ายให้ แก่ผ้ ขู ายเมื่อผู้ซื ้อได้ รับมอบสิ่งของถูกต้ องครบถ้ วนแต่ละรายการ
ปก. เลขที่.............../๖๑
หน้ า ๑๒ ใน ๑๔ หน้ า
๑๒.๘.๔ การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี ้ ผู้ซื ้อจะโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผู้ขาย.................................... ทังนี
้ ้ผู้ขายตกลงเป็ นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรื อค่าบริการอื่นใด เกี่ยวกับการ
โอนที่ธนาคารเรี ยกเก็บและยินยอมให้ มีการหักเงินดังกล่าวจากจานวนเงินโอนในงวดนันๆ
้
๑๒.๙ กรณีเป็ นผู้แทนจาหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต จะต้ องยื่นสาเนาหนังสือการแต่งตังให้
้ เป็ น
ตัวแทนจาหน่าย จากบริษัทฯ ผู้ผลิตในต่างประเทศ ซึง่ ออกให้ โดยผู้ผลิตให้ จาหน่ายผลิตภัณฑ์นนั ้ และรับรอง
จากเจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีอานาจรับรองในนามสถานทูต หรื อสถานกงสุล ของประเทศนันๆ
้ ในราชอาณาจักรไทย จึงจะถือ
ว่าเป็ นเอกสารที่ถกู ต้ อง
๑๒.๑๐ เอกสารใดๆ ที่ทาในต่างประเทศ ซึง่ ผู้เสนอราคา (หรื อผู้ขาย / ผู้รับจ้ าง / ผู้รับสัญญา
อื่นใด กรณีเป็ นผู้เสนอราคาที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้ขาย /ผู้รับจ้ าง / ผู้รับสัญญาอื่นใด) นาไปแสดงเป็ น
หลักฐานต่อทางราชการเพื่อประกอบการเสนอราคา การทาสัญญา การแก้ ไขสัญญา การขอขยายเวลาทาการตาม
สัญญา การของดหรื อลดค่าปรับหรื การอื่นใด ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการ (ซื ้อ/จ้ าง / สัญญาอื่นใด) ของทาง
ราชการในครัง้ นี ้ ผู้ที่ทาเอกสาร หรื อลงลายมือชื่อในเอกสาร จะต้ องเป็ นผู้มีอานาจในการลงลายมือชื่อในเอกสาร
นัน้ ในนามหน่วยงาน หรื อนิตบิ คุ คล หรื อโดยส่วนตัว แล้ วแต่กรณี และเอกสารดังกล่าว จะต้ องได้ รับการ
ตรวจสอบ และรับรองลายมือชื่อจากเจ้ าหน้ าที่โดยลาดับ ดังนี ้ คือเจ้ าหน้ าที่โนตารี พบั ลิค หรื อเจ้ าหน้ าที่ของ
กระทรวงการต่างประเทศ ของผู้ที่ทาเอกสารเจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีอานาจในการรับรองเอกสารในนามของสถานทูตไทย
หรื อสถานกงสุลไทย ในประเทศของผู้ที่ทาเอกสาร และ กระทรวงการต่างประเทศไทย จึงถือว่าเป็ นเอกสารที่
ถูกต้ อง
เอกสารที่ทาขึ ้นโดยเจ้ าหน้ าที่ของสถานทูต หรื อสถานกงสุลของต่างประเทศในประเทศไทย ซึง่ ผู้เสนอ
ราคา (หรื อผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง/ผู้รับสัญญาอื่นใด) นาไปแสดงต่อทางราชการจะ ต้ องได้ รับการตรวจสอบ และรับรอง

จากเจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีอานาจรับรองในนามสถานทูต หรื อสถานกงสุลของประเทศนันๆ
้ และกระทรวงการต่างประเทศ
ไทย จึงถือว่าเป็ นเอกสารที่ถกู ต้ อง
๑๒.๑๑ สาหรับเอกสารที่ทาขึ ้นโดยเจ้ าหน้ าที่ของเป็ นภาษาต่างประเทศ จะต้ องผ่านการแปลเป็ น
ภาษาไทย โดยผู้เชี่ยวชาญการแปลที่ได้ จดทะเบียนไว้ กบั กระทรวงยุตธิ รรม กรณีคาแปลเอกสารที่เป็ นภาษาไทย
กับต้ นฉบับที่เป็ นภาษาต่างประเทศมีข้อความขัดแย้ งกัน ทางราชการจะถือเอาภาษาไทยเป็ นหลักในการ
พิจารณา ซึง่ ข้ อความภาษาไทย นี ้ จะใช้ เป็ นหลักในการทาสัญญาซื ้อขายด้ วย และหากทางราชการ เห็นว่ากรณี
คาแปลภาษาไทยที่ขดั แย้ งกับภาษาต่างประเทศนี ้ ก่อให้ เกิดการได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบกับผู้เสนอราคารายอื่นอย่าง
เห็นได้ ชดั ทางราชการจะถือว่าเป็ นผู้ปฏิบตั ผิ ิดเงื่อนไข ซึง่ อาจจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนันก็
้ ได้
๑๒.๑๒ ในกรณีถ้าหากผู้ผลิตตังตั
้ วแทนผลิตสินค้ าในต่างประเทศ หรื อสาขาในประเทศอื่นๆ
จะต้ องมีหนังสือรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิตมายื่นยันด้ วยพร้ อมทังระบุ
้ ชื่อ บริษัท สาขา ที่อยู่ ของประเทศนันๆ
้
๑๒.๑๓ การซื ้อขายตามประกาศฯ นี ้ เมื่อกรมได้ ตกลงทาสัญญาแล้ วยังไม่สิ ้นสุดระยะเวลาการ
ส่งมอบ หากกรม มีความจาเป็ นต้ องใช้ สิ่งของเพิ่มอีกกรม อาจจะเจรจาขอซื ้อตามรายละเอียดและในราคาเดิมหรื อ
ต่ากว่าภายใต้ เงื่อนไขที่ดีกว่า หรื อเงื่อนไขเดิมก็ได้ โดยคานึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิมเพื่อให้ บงั เกิด
ผลประโยชน์สงู สุดที่สว่ นราชการจะได้ รับ
๑๒.๑๔ กรณีผ้ ขู ายประสงค์ให้ ทางราชการจะออกหนังสือรับรองผู้ใช้ ปลายทาง (END USER
CERTIFICATE) และหรื อเอกสารหรื อหนังสือรับรองใดๆ ให้ ยื่นหลักฐานเพื่อประกอบการขอรับรองดังกล่าวมา
พร้ อมกับเอกสารเพื่อใช้ ลงนามในสัญญา และกรณีผ้ ขู ายไม่สามารถยื่นเอกสารมาพร้ อมกับเอกสารเพื่อใช้ ลงนาม
ในสัญญาได้ หากมายื่นภายหลัง ทางราชการจะออกให้ ภายใน ๑๕ (สิบห้ า) วันทาการปกติ ซึง่ ผู้ขายจะนา
ระยะเวลาทาการปกติที่เสียไป มากล่าวอ้ างเพื่อขยายเวลาทาการตามสัญญา หรื อของดลดค่าปรับไม่ได้
๑๒.๑๕ ในกรณีที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอชนะการประกวดราคาซื ้อฯ (ผู้ขาย) ทาข้ อตกลงสัญญาซื ้อขาย
กับ กรม ภาชนะบรรจุ จะต้ องระบุชื่อสิ่งของ บริษัทผู้ผลิต ประเทศผู้ผลิต และผู้แทนจาหน่าย ตามสัญญาซื ้อขาย
เลขที่.........../.......... ลงวันที่............เดือน ...............พ.ศ. ...... ระบุเป็ นภาษาไทย

๑๓. การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื ้อ ผู้ยื่นข้ อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้ขายต้ องปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ กาหนดไว้ โดยเคร่งครัด
๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
กรม สามารถนาผลการปฏิบตั งิ านแล้ วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้ อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือก
ให้ เป็ นผู้ขายเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้ประกอบการ
ทังนี
้ ้ หากผู้ยื่นข้ อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกไม่ผา่ นเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่นข้ อเสนอ

หรื อทาสัญญากับกรม ไว้ ชวั่ คราว
กองทัพบก โดย กรมวิทยาศาสตร์ ทหารบก
สิงหาคม ๒๕๖๑

