( สําเนา )
เอกสารประกวดราคาซือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที ........................
การซือรถบรรทุก ขนาด ๑๕ ตัน พร้อมเครน จํานวน ๒ คัน
ตามประกาศ กรมป่ าไม้
ลงวันที
มีนาคม ๒๕๖๔
กรมป่ าไม้ ซึงต่อไปนีเรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะประกวดราคาซือด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี
รถบรรทุก ขนาด ๑๕ ตัน พร้อมเครน
จํานวน
๒
คัน
พัสดุทีจะซือนีต้องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพทีจะใช้งานได้ทนั ที
และมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะตรงตามทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับ
นี โดยมีขอ้ แนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีกําหนดไว้ในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซือขายทัวไป
๑.๔ แบบหนังสือคําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูท้ ีมีผลประโยชน์รว่ มกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารทีกําหนดไว้ในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที ๒
๒. คุณสมบัตขิ องผู้ยนข้
ื อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึงอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชัวคราว เนืองจากเป็ นผูท้ ีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิงงานและได้แจ้งเวียนชือให้เป็ นผูท้ ิงงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิตบิ คุ คลทีผูท้ ิงงานเป็ นหุน้ ส่วนผู้
จัดการ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนันด้วย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลผูม้ ีอาชีพขายพัสดุทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๒.๘ ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ืนข้อเสนอรายอืนทีเข้ายืนข้อเสนอให้แก่ กรม ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๒.๙ ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิหรือความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รฐั บาล
ของผูย้ ืนข้อเสนอได้มีคาํ สังให้สละเอกสิทธิและความคุม้ กันเช่นว่านัน
๒.๑๐ ผูย้ ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผูย้ ืนข้อเสนอต้องเป็ นผูผ้ ลิตรถยนต์ยีห้อทีเสนอราคา หรือต้องได้รบั การแต่งตังให้เป็ น
ตัวแทนจําหน่ายจากผูผ้ ลิตหรือตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยืนขณะเข้าเสนอราคา
๓. หลักฐานการยืนข้อเสนอ
ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) ในกรณีผยู้ ืนข้อเสนอเป็ นนิตบิ คุ คล
(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจํากัด ให้ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล บัญชีรายชือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิตบิ คุ คล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผถู้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผยู้ ืนข้อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีมิใช่นิตบิ คุ คล ให้ยืนสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ นั สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทีมิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทังรับรอง
สําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผยู้ ืนข้อเสนอเป็ นผูย้ ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ว่ มค้า ให้ยืนสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามทีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผูร้ ว่ มค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิมเติมอืนๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที ๑ ทังหมดทีได้ยืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทังนี เมือผูย้ ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖
(๑) ให้โดยผูย้ ืนข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ ส่วนที ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) ในกรณีทีผูย้ ืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บคุ คลอืนกระทําการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อํานาจซึงติดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูม้ อบอํานาจและผูร้ บั มอบอํานาจ ทังนี
หากผูร้ บั มอบอํานาจเป็ นบุคคลธรรมดาต้องเป็ นผูท้ ีบรรลุนิตภิ าวะตามกฎหมายแล้วเท่านัน
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๓) เอกสารเพิมเติมอืน ๆ
(๓.๑) เป็ นรถยนต์บรรทุก ชนิด ๖ ล้อ ขนาดรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะไม่นอ้ ย
กว่า ๑๕ ตัน ตอนท้ายด้านหลังหัวเก๋งติดตังเครนไฮดรอลิก มีนาหนั
ํ กยกไม่นอ้ ยกว่า ๖ ตัน-เมตร เครืองยนต์ดีเซล มี
กําลังแรงม้าสูงสุดไม่นอ้ ยกว่า ๒๔๐ แรงม้า และกระบะบรรทุกมีปริมาตรความจุไม่นอ้ ยกว่า ๕ ลบ.เมตร ชุดกระบะ
บรรทุกเป็ นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ผลิตและประกอบจากโรงงานทีได้รบั การรับรองระบบมาตรฐาน มอก.
๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ อุปกรณ์ทกุ ชนิดเป็ นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยจะต้องเป็ นผูผ้ ลิตหรือต้องได้รบั
การแต่งตังให้เป็ นตัวแทนจําหน่ายจากผูผ้ ลิตหรือตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยโดยให้ยืนขณะเข้าเสนอราคา
(๓.๒) วงจรไฮดรอลิค (HYDRAULIC CIRCUIT DIAGRAM) ทีใช้ในระบบ
(๓.๓) หนังสือแต่งตังเป็ นผูผ้ ลิตรถยนต์ยีห้อทีเสนอราคา หรือต้องได้รบั การแต่งตัง
ให้เป็ นตัวแทนจําหน่ายจากผูผ้ ลิตหรือตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยืนขณะเข้าเสนอราคา
(๓.๔) รถยนต์ทีเสนอขายต้องมีศนู ย์บริการมาตรฐานทีได้รบั การแต่งตังอย่างเป็ น
ทางการจากบริษัทผูผ้ ลิต ทียังเปิ ดให้บริการอยูใ่ นปั จจุบนั โดยเป็ นมาตรฐานเดียวกันทุกจังหวัดทัวประเทศ พร้อม
แนบรายชือศูนย์บริการ
(๓.๕) ผูย้ นข้
ื อเสนอจะต้องแนบแบบพิมพ์ (Drawing) แสดงดําแหน่งการติดตังเครนไฮ
ดรอลิกพร้อมมีวิศวกรระดับสามัญวิศวกรขึนไปรับรองแบบ มาแสดงประกอบการพิจารณา
(๓.๖) ผูย้ ืนข้อเสนอต้องแนบสําเนาเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
(รง.๔) ทีออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรมของโรงงานผูป้ ระกอบผลิตโครงสร้าง ต่อ ดัดแปลง ตัวถังรถบรรทุก ขนาด
15 ตัน พร้อมเครน
(๔) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที ๒ ทังหมดทีได้ยืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทังนี เมือผูย้ ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖

(๒) ให้โดยผูย้ ืนข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูย้ ืนข้อเสนอต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี โดยไม่มีเงือนไขใดๆ ทังสิน และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถกู ต้องครบถ้วน พร้อมทังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย้ ืนข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครังเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงือนไขทีระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถกู
ต้อง ทังนี ราคารวมทีเสนอจะต้องตรงกันทังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัว
หนังสือเป็ นสําคัญ โดยคิดราคารวมทังสินซึงรวมค่าภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี อากรอืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่า
ใช้จา่ ยอืนๆ ทังปวงไว้แล้ว จนกระทังส่งมอบพัสดุให้ ณ กรมป่ าไม้ ๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร หรือตามทีกรมป่ าไม้กาํ หนด
ราคาทีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๑๒๐ วัน ตังแต่วนั เสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูย้ ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาทีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซือขาย หรือวันทีได้รบั หนังสือแจ้งจาก กรม ให้สง่ มอบพัสดุ
๔.๔ ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถ
บรรทุก ขนาด ๑๕ ตัน พร้อมเครน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพือ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี กรมจะยึดไว้เป็ นเอกสารของทางราชการ
๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผูย้ ืนข้อเสนอควรตรวจดูรา่ งสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ถีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทงหมดเสี
ั
ยก่อนทีจะตกลงยืนข้อเสนอตามเงือนไขใน
เอกสารประกวดราคาซืออิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเกณฑ์
เมือพ้นกําหนดเวลายืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รบั เอกสารการยืนข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๗ ผูย้ ืนข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย้ ืนข้อเสนอต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพือเป็ นการ
เสนอราคาให้แก่ กรม ผ่านทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องผูย้ ืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็ นผูย้ ืนข้อเสนอทีมีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ืนข้อเสนอรายอืน ตามข้อ

๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผูย้ ืนข้อเสนอรายใดเป็ นผูย้ ืนข้อเสนอทีมีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ืนข้อเสนอราย
อืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือผูย้ ืนข้อเสนอทีมีผลประโยชน์รว่ มกันนันออกจากการเป็ นผูย้ ืนข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะที
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผยู้ ืนข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมตามข้อ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมการฯ เชือว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชือผูย้ ืนข้อเสนอรายนันออกจากการเป็ นผูย้ ืนข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผูย้ ืนข้อเสนอดังกล่าวเป็ นผู้
ทิงงาน เว้นแต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผูย้ ืนข้อเสนอรายนันมิใช่เป็ นผูร้ เิ ริมให้มีการกระทําดังกล่าวและได้ให้ความ
ร่วมมือเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของ กรม
๔.๙ ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี
(๑) ปฏิบตั ติ ามเงือนไขทีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาทีเสนอจะต้องเป็ นราคาทีรวมภาษี มลู ค่าเพิม และภาษี อืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
จ่ายทังปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(๓) ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพือเข้าสูก่ ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที
กําหนด
(๔) ผูย้ ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผูย้ ืนข้อเสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางทีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูย้ ืนข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซือจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี จํานวน ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หก
แสนห้าหมืนบาทถ้วน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ทีธนาคารเซ็นสังจ่าย ซึงเป็ นเช็คหรือดราฟท์ลงวันทีทีใช้เช็คหรือดราฟท์
นันชําระต่อเจ้าหน้าทีในวันทียืนข้อเสนอ หรือก่อนวันนันไม่เกิน ๓ วันทําการ
๕.๒ หนังสือคําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบทีคณะกรรมการ
นโยบายกําหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือคําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีได้รบั อนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชือบริษัทเงินทุนทีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํา
ประกันของธนาคารทีคณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณีทีผูย้ ืนข้อเสนอนําเช็คหรือดราฟท์ทีธนาคารสังจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํา
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็ นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้กรมตรวจสอบความถูกต้องในวันที........................ ระหว่าง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
กรณีทีผูย้ ืนข้อเสนอทียืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือคําประกัน

อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็ นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชือผูเ้ ข้าร่วมค้ารายทีสัญญาร่วมค้า
กําหนดให้เป็ นผูเ้ ข้ายืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็ นผูย้ ืนข้อเสนอ
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผูช้ นะการยืนข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผูช้ นะการยืนข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก ราคา
รวม
๖.๓ หากผูย้ ืนข้อเสนอรายใดมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ถกู ต้องตามข้อ ๒ หรือยืนหลักฐานการยืนข้อ
เสนอไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืนข้อเสนอไม่ถกู ต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบั พิจารณาข้อเสนอของผูย้ ืนข้อเสนอรายนัน เว้นแต่ ผูย้ ืนข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทีจะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตก
ต่างไปจากเงือนไขทีกรมกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนทีมิใช่สาระสําคัญ
และความแตกต่างนันไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผูย้ ืนข้อเสนอรายอืน หรือเป็ นการผิดพลาดเล็ก
น้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผยู้ ืนข้อเสนอรายนัน
๖.๔ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผูย้ ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดงั ต่อ
ไปนี
(๑) ไม่ปรากฏชือผูย้ ืนข้อเสนอรายนันในบัญชีรายชือผูร้ บั เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชือผูซ้ ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม
(๒) ไม่กรอกชือผูย้ ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทีเป็ นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผยู้ ืนข้อเสนอรายอืน
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมมีสทิ ธิให้ผยู้ ืนข้อเสนอชีแจงข้อเท็จจริงเพิมเติมได้ กรม มีสทิ ธิ
ทีจะไม่รบั ข้อเสนอ ไม่รบั ราคา หรือไม่ทาํ สัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถกู ต้อง
๖.๖ กรมทรงไว้ซงสิ
ึ ทธิทีจะไม่รบั ราคาตําสุด หรือราคาหนึงราคาใด หรือราคาทีเสนอทังหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี เพือประโยชน์ของทางราชการ
เป็ นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กรมเป็ นเด็ดขาด ผูย้ ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จา่ ย หรือค่าเสียหายใดๆ
มิได้ รวมทังกรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูย้ ืนข้อเสนอเป็ นผูท้ ิงงาน ไม่วา่ จะ
เป็ นผูย้ ืนข้อเสนอทีได้รบั การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุทีเชือถือได้วา่ การยืนข้อเสนอกระทําการโดยไม่สจุ ริต
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรือใช้ชือบุคคลธรรมดา หรือนิตบิ คุ คลอืนมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
ในกรณีทีผูย้ ืนข้อเสนอรายทีเสนอราคาตําสุด เสนอราคาตําจนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือก

รม จะให้ผยู้ ืนข้อเสนอนันชีแจงและแสดงหลักฐานทีทําให้เชือได้วา่ ผูย้ ืนข้อเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชีแจงไม่เป็ นทีรับฟั งได้ กรม มีสทิ ธิทีจะไม่รบั ข้อเสนอหรือไม่รบั
ราคาของผูย้ ืนข้อเสนอรายนัน ทังนี ผูย้ ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสทิ ธิเรียกร้องค่าใช้จา่ ยหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม
๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทําทีเข้าลักษณะผูย้ ืนข้อเสนอทีชนะการประกวดราคาหรือทีได้รบั การคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีสว่ นได้เสียกับผูย้ ืนข้อเสนอรายอืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรือสมยอมกันกับผูย้ ืนข้อ
เสนอรายอืน หรือเจ้าหน้าทีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอืนใดในการเสนอราคา
๗. การทําสัญญาซือขาย
๗.๑ ในกรณีทีผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิงของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทําการ นับแต่วนั ทีทําข้อตกลงซือกรมจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็ นหนังสือแทนการทําสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีทีผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิงของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทําการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็ นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผูช้ นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็ นหนังสือ กับกรม
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีได้รบั แจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของ
ราคาค่าสิงของทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึงอย่าง
ใดดังต่อไปนี
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ทีธนาคารเซ็นสังจ่าย ซึงเป็ นเช็คหรือดราฟท์ลงวันทีทีใช้เช็คหรือดราฟท์นนั
ชําระต่อเจ้าหน้าทีในวันทําสัญญา หรือก่อนวันนันไม่เกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือคําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างทีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็ นหนังสือคําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการทีกรมบัญชีกลางกําหนด
(๔) หนังสือคําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีได้รบั อนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชือบริษัทเงินทุนทีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํา
ประกันของธนาคารทีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีผูช้ นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผูข้ าย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซือขายแล้ว
หลักประกันนีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย ตามอัตราส่วนของพัสดุทีซือซึงกรม ได้รบั มอบไว้แล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กรม จะจ่ายค่าสิงของซึงได้รวมภาษี มลู ค่าเพิม ตลอดจนภาษี อากรอืนๆ และค่าใช้จา่ ยทังปวง
แล้วให้แก่ผยู้ ืนข้อเสนอทีได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูข้ าย เมือผูข้ ายได้สง่ มอบสิงของได้ครบถ้วนตามสัญญาซือขาย
หรือข้อตกลงเป็ นหนังสือ และกรม ได้ตรวจรับมอบสิงของไว้เรียบร้อยแล้ว
๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซือขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี หรือข้อตกลงซือ
ขายเป็ นหนังสือ ให้คดิ ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิงของทียังไม่ได้รบั มอบต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุ ดบกพร่อง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึงได้ทาํ สัญญาซือขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ทําข้อตกลงซือเป็ นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิงของทีซือขายทีเกิดขึนภายใน
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที กรม ได้รบั มอบสิงของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้
ดีดงั เดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีได้รบั แจ้งความชํารุดบกพร่อง
๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยืนข้อเสนอและอืนๆ
๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสาํ หรับการซือครังนี ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ.
๒๕๖๔
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ต่อเมือกรมได้รบั อนุมตั เิ งินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเท่านัน
๑๑.๒ เมือกรมได้คดั เลือกผูย้ ืนข้อเสนอรายใดให้เป็ นผูข้ าย และได้ตกลงซือสิงของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผูข้ ายจะต้องสังหรือนําสิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนันต้อง
นําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามทีรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูย้ ืนข้อเสนอซึงเป็ นผูข้ ายจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย
นาวี ดังนี
(๑) แจ้งการสังหรือนําสิงของทีซือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตังแต่วนั ทีผูข้ ายสัง หรือซือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของทีรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืนได้
(๒) จัดการให้สงของที
ิ
ซือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีมีสทิ ธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิงของนันโดยเรืออืน
ทีมิใช่เรือไทย ซึงจะต้องได้รบั อนุญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของลงเรืออืน หรือเป็ นของทีรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน
(๓) ในกรณีทีไม่ปฏิบตั ติ าม (๑) หรือ (๒) ผูข้ ายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่ง
เสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูย้ ืนข้อเสนอซึงกรมได้คดั เลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงซือเป็ นหนังสือภายใน
เวลาทีกําหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผูอ้ อกหนังสือคําประกัน
การยืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอืน (ถ้ามี) รวมทังจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิง
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ กรมสงวนสิทธิทีจะแก้ไขเพิมเติมเงือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซือ
เป็ นหนังสือ ให้เป็ นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑.๕ ในกรณีทีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี มีความขัดหรือแย้งกัน
ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ติ ามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็ นทีสุด และผูย้ ืนข้อเสนอไม่มีสทิ ธิ
เรียกร้องค่าใช้จา่ ยใดๆ เพิมเติม

๑๑.๖ กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซือในกรณีตอ่ ไปนีได้ โดยทีผูย้ ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่า
เสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้
(๑) กรมไม่ได้รบั การจัดสรรเงินทีจะใช้ในการจัดซือหรือทีได้รบั จัดสรรแต่ไม่เพียงพอทีจะ
ทําการจัดซือครังนีต่อไป
(๒) มีการกระทําทีเข้าลักษณะผูย้ ืนข้อเสนอทีชนะการจัดซือหรือทีได้รบั การคัดเลือกมีผล
ประโยชน์รว่ มกัน หรือมีสว่ นได้เสียกับผูย้ ืนข้อเสนอรายอืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูย้ ืนข้อเสนอรายอืน หรือเจ้าหน้าทีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอืนใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดซือครังนีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีกําหนดในกฎกระทรวง ซึงออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซือ ผูย้ ืนข้อเสนอทีได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูข้ ายต้องปฏิบตั ติ ามหลัก
เกณฑ์ทีกฎหมายและระเบียบได้กาํ หนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๓. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้ประกอบการ
กรม สามารถนําผลการปฏิบตั งิ านแล้วเสร็จตามสัญญาของผูย้ ืนข้อเสนอทีได้รบั การคัดเลือก
ให้เป็ นผูข้ ายเพือนํามาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการ
ทังนี หากผูย้ ืนข้อเสนอทีได้รบั การคัดเลือกไม่ผา่ นเกณฑ์ทีกําหนดจะถูกระงับการยืนข้อเสนอ
หรือทําสัญญากับกรม ไว้ชวคราว
ั
กรมป่ าไม้
มีนาคม ๒๕๖๔

