
 
  
 

ประกาศ กรมการทหารช่าง 
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่แห้งแบบประจุไฟได้ ประกอบชุดสิ่งอุปกรณ์สายช่าง 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
----------------------------------- 

 กรมการทหารช่าง   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) )  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๒๔,๓๐๘.-บาท 
(สามล้านสองหมื่นสี่พันสามร้อยแปดบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 

  ๑. แบตเตอรี่ BDC-11       จำนวน    ๒๐  ก้อน  
  ๒. แบตเตอรี่ BDC-25       จำนวน    ๖๗  ก้อน  
  ๓. แบตเตอรี่ BDC-35A       จำนวน      ๒  ก้อน  
  ๔. แบตเตอรี่ BDC-70       จำนวน    ๒๘  ก้อน 
  ๕. แบตเตอรี่ 1.5 V MONO LR20       จำนวน  ๓๘๑  ก้อน 
  ๖. แบตเตอรี่ BC-80       จำนวน    ๒๑  ก้อน  
  ๗. แบตเตอรี่ Li-ion 7.2 V 2700 mAh       จำนวน    ๒๐  ก้อน 
  ๘. แบตเตอรี่ 150A 12V Deep Cycle       จำนวน     ๗  หม้อ 
  ๙. แบตเตอรี่ Li-ion 3.7V 5Ah       จำนวน      ๒  ก้อน 
  ๑๐. แบตเตอรี่ AA 1.5V       จำนวน    ๑๖  ก้อน 
                    ๑๑. แบตเตอรี่ 6F22 9V       จำนวน     ๑๕  ก้อน 
  ๑๒. แบตเตอรี่ 1.2V       จำนวน     ๔๐  ก้อน 
 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
     ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

      ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
     ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
      ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 
 

- ร่าง- 



- ๒ - 

   ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และผู้ยื่นข้อเสนอจะเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือไม่
ก็ได ้

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมการ
ทหารช่าง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ   
ผู้เสนอราคาได้มคีำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (e - 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้.- 
        กรณีท่ีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ 

จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วม
ค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 

        กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการรวมค้า
นั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้ารายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 

        สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุก
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่          
๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง  ๑๖.๓๐  นาฬิกา 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา  

     ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดไดท้ี่เว็บไซต์ www.engrdept.com หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๓๓-๗๐๑๔  ต่อ  ๕๓๒๒๘  ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ    ณ    วันที่  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖  

  (ลงชื่อ) พลตรี    า 

         (มนิต    ศิริรัตนากูล) 
 รองเจ้ากรมการทหารช่าง ทำการแทน 

 เจ้ากรมการทหารช่าง 

๖  

http://www.engrdept.com/


เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที ่ ๑๐/๒๕๖๖ 

การซื้อแบตเตอรี่แห้งแบบประจุไฟได้ ประกอบชุดสิ่งอุปกรณ์สายช่าง 
ตามประกาศ กรมการทหารช่าง    

ลงวันที่        ๖     เดือน     มกราคม   ๒๕๖๖ 
----------------------- 

  กรมการทหารช่าง    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “กรม”  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์   ตามรายการดังนี้.- 
  ๑. แบตเตอรี่ BDC-11       จำนวน    ๒๐  ก้อน  
  ๒. แบตเตอรี่ BDC-25       จำนวน    ๖๗  ก้อน  
  ๓. แบตเตอรี่ BDC-35A       จำนวน      ๒  ก้อน  
  ๔. แบตเตอรี่ BDC-70       จำนวน    ๒๘  ก้อน 
  ๕. แบตเตอรี่ 1.5 V MONO LR20       จำนวน  ๓๘๑  ก้อน 
  ๖. แบตเตอรี่ BC-80       จำนวน    ๒๑  ก้อน  
  ๗. แบตเตอรี่ Li-ion 7.2 V 2700 mAh       จำนวน    ๒๐  ก้อน 
  ๘. แบตเตอรี่ 150A 12V Deep Cycle       จำนวน      ๗  หม้อ 
  ๙. แบตเตอรี่ Li-ion 3.7V 5Ah       จำนวน      ๒  ก้อน 
  ๑๐. แบตเตอรี่ AA 1.5V       จำนวน    ๑๖  ก้อน 
                    ๑๑. แบตเตอรี่ 6F22 9V       จำนวน    ๑๕  ก้อน 
  ๑๒. แบตเตอรี่ 1.2V       จำนวน    ๔๐  ก้อน 

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ ทันที และมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้.- 
 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  ๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไว้ในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
  ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
  ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน 
   (๑) หลักประกันสัญญา    
  ๑.๕ บทนิยาม 
   (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
   (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
  ๑.๗ แบบบัญชีรายละเอียดสิ่งของที่เสนอราคา 



  ๑.๘ แบบบัญชีรายละเอียดสิ่งของตัวอย่าง 
 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

๒.๑ มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
     ๒.๒ ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย 

      ๒.๓ ไม่อยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 
     ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว เนื่องจากเป็น

ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
    ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มี
อำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ  การบริหารพัสดุ
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
            ๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  และผู้ยื่นข้อเสนอจะเป็น
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือไม่ก็ได้ 
          ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมการทหารช่าง ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
          ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ     ผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๒.๑๐ ผูย้ื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e – 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้.- 
         กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ 

จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่า
ผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 
                   กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการรวมค้านั้น ต้องใช้ผลงาน
ของผู้เข้าร่วมค้ารายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 
                   สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 

 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเปน็ ๒ ส่วน  คือ 
  ๓.๑ ส่วนที่ ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   ๓.๑.๑ ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
    ๓.๑.๑.๑ ห้างหุ้นส่วนสามัญ    หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร)  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) 
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
 



    ๓.๑.๑.๒ บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร)  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มี
อำนาจควบคุม (ถ้ามี)  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
   ๓.๑.๒  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้าม)ี สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
   ๓.๑.๓ ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า    ให้ยื่นสำเนาสัญญา
ของการเข้ารว่มค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน ๓.๑.๑ หรือ ๓.๑.๒ ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
   ๓.๑.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมทั้งรับรอง
สำเนาถูกต้อง    
   ๓.๑.๕ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
   ๓.๑.๖ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง      
   ๓.๑.๗  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๑) โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) File (Port Format)        
  ๓.๒ ส่วนที่ ๒   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   ๓.๒.๑ แคตตาล็อกตัวจริงของสิ่งของที่เสนอขาย จำนวน ๑ ชุด และ บัญชีรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะที่เป็นภาษาไทย ของสิ่งของที่เสนอขาย 
   ๓.๒.๒ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนลงนามแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติด
อากรแสตมป์ตามกฎหมาย  โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มีอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจ
เป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น  
   ๓.๒.๓  บัญชีรายละเอียดสิ่งของที่เสนอราคา  จำนวน ๑ ชุด  ตามแบบในข้อ ๑.๗ 
   ๓.๒.๔ บัญชรีายการของตัวอย่าง จำนวน ๑ ชุด  ตามแบบในข้อ ๑.๘    
   ๓.๒.๕ สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี) 
พร้อมแนบสำเนาหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) แสดงรายการสินค้า
หรือบริการ ที่ผู้ยื่นข้อเสนอมีจำหน่ายหรือให้บริการ ตามประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวนี้ 
   ๓.๒.๖ สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ถ้ามี)   
   ๓.๒.๗  บัญชีเอกสารส่วนที ่๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) File (Port Format)        
 ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่
ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
       



 ๔. การเสนอราคา 
  ๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน    ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) File (Port Format)  
   ๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคา
รวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้น  ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน (ถ้ามี)  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  
จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้  ณ กองคลังทหารช่าง  กรมการทหารช่าง  ค่ายภาณุรังษี  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 
   ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอกำหนดยืนราคา  ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน  นับแต่วันเสนอราคา โดย
ภายในกำหนดยืนราคา  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  ๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ    ไม่เกิน ๑๘๐ วัน    นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซ้ือขาย 
  ๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอครบทุกรายการโดยเป็นพัสดุที่ผลิตหรือนำเข้าจากต่างประเทศก็ได้
และแจ้งในบัญชีรายละเอียดสิ่งของที่เสนอด้วยว่าสิ่งของที่เสนอขายเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใด รุ่นใด หรือเครื่องหมายอะไร 
และผลิตจากประเทศใด 
  ๔.๕ สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มี
อำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะ
ขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๑ วัน 
  ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งสิ่งของตัวอย่าง ของสิ่งของที่เสนอราคา ตามบัญชีรายการสิ่งของตัวอย่าง
โดยลงลายมือผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมา
แสดง  ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  เพ่ือใช้ในการประกอบการ พิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของทางราชการ ในวันที่  
๑๘ มกราคม  ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  นาฬิกา ถึง  ๑๖.๓๐ นาฬิกา  ณ กองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง  
ค่ายภาณุรังษ ี อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  
   หากส่งตัวอย่างไม่ครบตามจำนวน ทางราชการจะถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ผิดเงื่อนไขตามเอกสาร
ประกวดราคาซื้อในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้กรม จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว    
  ๔.๗ เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ  ผู้เสนอราคาต้องแนบคำแปลเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องสมบูรณ์   
โดยผู้เชี่ยวชาญการแปลที่จดทะเบียนไว้กับสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้แปล   และรับรองคำแปล พร้อมแนบสำเนา
หลักฐานการจดทะเบียนของผู้แปลมาด้วย 
   กรณีที่คำแปลเอกสารเป็นภาษาไทยกับฉบับภาษาอังกฤษมีข้อความขัดแย้งกัน หาก
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคำแปลที่ขัดแย้งนั้นก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกบัผู้เสนอราคารายอ่ืนอย่าง
เห็นได้ชัด ทางราชการจะถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขในสาระสำคัญ ซึ่งอาจไม่รับพิจารณาผู้เสนอราคารายนั้นก็ได้ 
  ๔.๘ เอกสารที่เสนอต่อทางราชการต้องประทับตรา บริษัท , ห้าง , ร้าน (ถ้ามี)  และลงนามกำกับไว้
ด้วยทุกหน้า 
 



  ๔.๙ ก่อนการเสนอราคา    ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วน   และเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อน   ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
     ๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  นาฬิกา ถึง  ๑๖.๓๐  นาฬิกา 

     เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 
    ๔.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF 
File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารความครบถ้วน ถูกต้อง
และชัดเจนของเอกสาร  PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคา
ให้แก่หน่วยงานของรัฐผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
     ๔.๑๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕(๑) หาก
ปรากฏว่าผู้ยื่นขอ้เสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
   หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาขอ้เสนอว่า  มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ  เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ กรมจะพิจารณาลงโทษ   ผู้ยื่น
ข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำ
ดังกล่าว และได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กรม 
   ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ
รายใดก็ได้หรือเรียกเอกสารฉบับจริง หรือเอกสารต้นฉบับตามข้อ ๓.๑, ๓.๒ ที่ยื่นข้อเสนอผ่านทางระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ กรณีพบว่าเอกสารฉบับตัวจริงและต้นฉบับกับเอกสารที่ยื่นทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ มีข้อความขัดแย้งกัน และไม่ครบถ้วน กรม จะถือว่าเป็นการผิด
เงื่อนไขในสาระสำคัญ ซึ่งอาจไม่รับพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นก็ได้ 
   หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถนำเอกสารดังกล่าวไปแสดงได้ ทางราชการจะถือว่าเป็นการ
ปฏิบัติที่ผิดไปจากเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ  สำหรับเอกสารฉบับตัวจริงและเอกสาร
ต้นฉบับที่นำไปแสดงต่อคณะกรรมการ กรม จะคืนให้เมื่อกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการได้ข้อยุติแล้ว  
  ๔.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้.- 
   (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว 
   (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่กำหนด 
   (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
 



   (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  

 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  ๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรม จะพิจารณาตัดสิน
โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวมต่ำสุด 
  ๕.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ ไม่
ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓  หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทาง
เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข
ที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่
มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณา
ผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
  ๕.๓ กรม สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของ กรม 
   (๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่
เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
  ๕.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือกรมมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงด้งกล่าวไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
  ๕.๕ กรม ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้   
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ 
และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรม
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไมว่่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นเสนอกระทำการโดย ไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอัน
เป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน   เป็นต้น 
  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ  กรมจะให้ผู้
ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาซื้อ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก กรม 
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  ๕.๖ ก่อนลงนามในสัญญา กรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หากปรากฏว่ามี
การกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมี
ส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคาราย
อ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อแววว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
  ๕.๗ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่น
ข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะ
เรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย 
                            ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs 
  ๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้ เสนอพัสดุที่ ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ ผลิต
ภายในประเทศ (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอ
ราคารายอ่ืน ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมาย
สินค้าท่ีผลิตภายในประเทศ (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
   กรณีมีการเสนอราคาหลายรายการและกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาราคารวม หากผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ 
(Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีสัดส่วนมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ ๖๐  ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อใน
การเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง 
   อนึ่ง หากการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๗ และ ๖.๘ ให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕ 
                     ๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติ
บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติ
ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้
ยื่นข้อเสนอซึง่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว 
                            ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง  ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็น
ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

 ๖. การทำสัญญาซื้อขาย 
  ๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน  ภายใน ๕ 
วันทำการของทางราชการ  นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ  กรมจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
  ๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ 
วันทำการของทางราชการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑  ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ กับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 



   (๑) เงินสด 
   (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่   " กรมการทหารช่าง (เพ่ือรองรับเงินรับฝาก)"  ซึ่งเป็นเช็คลง
วันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ 

   (๓) หนังสือค ้ ำประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด  ดังระบุในข้อ ๑.๔ หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

   (๔) หนังสือค ้ ำประกันของ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค ้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ       ค้ำประกัน
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔  
   (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส ์(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
   หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อ ซึ่งกรมได้รับมอบไว้แล้ว 

 ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  กรมการทหารช่าง จะชำระเงินค่าสิ่งของให้กับผู้ขาย เมื่อกรม ได้รับมอบสิ่งของไว้ถูกต้องครบถ้วน
ตามสัญญาแล้ว หรืออาจแบ่งจ่ายเป็นงวด ตามราคาต่อชุดของสิ่งของที่ได้รับมอบก็ได้ โดยผู้ขายจะต้องส่งมอบแต่ละ
ครั้งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ (สามสิบ) ของมูลค่าสิ่งของทั้งหมดตามสัญญา เมื่อ กรม ได้รับมอบสิ่งของจากผู้ขายไว้
ถูกต้องแล้ว   
 ๘. อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้  หรือข้อตกลงซื้อขาย
เป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
 ๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ทำสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำ
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๑ (หนึ่ง)  ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบสิ่งของ  โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดีดังเดมิภายใน  ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง   

 ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  ๑๐.๑ การจัดซื้อครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖ จากสำนักงบประมาณแล้ว และในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๖   จากสำนักงบประมาณเพ่ือการจัดหาในครั้งดังกล่าว กรมการทหารช่าง สามารถยกเลิกการจัดหาได้ 
  ๑๐.๒ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี ขณะนี้ กรม ยังไม่ได้รับ
อนุมัติงบประมาณอ่ืนใดในการดำเนินการครั้งนี้ 
   การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณประจำปี
จากกองทัพบกแล้วเท่านั้น 



  ๑๐.๓ ทั้งนี้ หากกรมได้รับการสั่งจ่ายงบประมาณไม่ครบตามจำนวนที่ต้องการ กรม ขอสงวนสิทธิที่
จะซื้อตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจริง 
  ๑๐.๔ เมื่อ กรม ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได้
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้อง
นำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  
ดังนี้.- 
   (๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
   (๒)  จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย 
ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ  ส่งเสริม
การพาณิชย์นาวี 
                            (๔) เมื่อสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว  เข้ามายังราชอาณาจักรไทย และได้ปฏิบัติพิธีการทาง
ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายต้องส่งสิ่งของมาจัดเก็บยัง กรม หรือสถานที่ส่งมอบพัสดุ ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๔.๒ ทันที 
โดยไม่พักแวะและถ่ายโอนสิ่งของระหว่างการเดินทางเพ่ือรอการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ขาย
ต้องแจ้งต่อ กรม ให้ดำเนินการตรวจรับพัสดุโดยเร็วหลังจากสิ่งของถูกจัดส่งมายัง กรม หรื อสถานที่ส่งมอบพัสดุ
ดังกล่าวแล้ว ไม่เกิน ๕ วันทำการ 
   (๕) การจัดทำหนังสือแจ้งส่งมอบพัสดุ ผู้ขายต้องแจ้ง กรม ก่อนวันตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา
ซื้อขาย ไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ 
  ๑๐.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง กรม ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่   ทาง
ราชการกำหนดตามระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน
การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  ๑๑.๖ กรม สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                       ๑๑.๗ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้มีความขัดแย้งกัน ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือว่าเป็นที่สุดและผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
                      ๑๑.๘  กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จาก กรมไม่ได้ 
     (๑) กรม ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเงิน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป 



     (๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน  หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นเสนอรายอ่ืนหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา  หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
     (๓) การทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กรม หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ 
     (๔) กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกันกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกกหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  ๑๑.๙ กรณีผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างผลิตประสงค์จะขอรับหนังสือรับรองการใช้ ดูแล และ
ควบคุมการขนย้ายยุทโธปกรณ์ทางทหาร (ENDUSER) เพ่ือประกอบการยื่นขอใบอนุญาตส่งออกสินค้า (EXPORT 
LICENSE) จากประเทศผู้ผลิต ผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างผลิตจะต้องขอหนังสือรับรองดังกล่าวภายใน ๑๕ วันทำการ 
นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลง และผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างผลิตต้องนำหลักฐานการยื่นขอ
ใบอนุญาตส่งออกสินค้า (EXPORT LICENSE)  จากรัฐบาลของประเทศผู้ผลิต มาแสดงให้กับทางราชการภายใน ๑๕ 
วันทำการ นับแต่วันที่คู่สัญญาได้รับหนังสือรับรองผู้ใช้ปลายทาง (END USER CERTIFICATE) 
  ๑๑.๑๐ ผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างผลิต สำหรับสิ่งอุปกรณ์ที่เป็นยุทธภัณฑ์ ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐  ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้  
 (๑) กรณีเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง มีสถานที่ประกอบการภายในประเทศ ที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบ
จากต่างประเทศหรือใช้วัตถุดิบในประเทศ มาเพ่ือดำเนินการผลิตหรือรับจ้างผลิตตามสัญญา  ต้องนำหลักฐานการยื่น
คำขอรับใบอนุญาตสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ (ย.ภ.๑) มาแสดงให้กับทางราชการภายใน ๑๕ วัน 
นับแต่วันลงนามในสัญญา และต้องนำใบอนุญาตผลิตฯ (ย.ภ.๔) มาแสดงให้กับทางราชการ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจาก
วันยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ (ย.ภ.๑) ให้กับทางราชการ 

         (๒) กรณีเป็นผู้รับจ้างที่ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตผลิตฯ (ย.ภ.๔) ที่ต้องสั่งหรือนำเข้าชิ้นส่วน
ซ่อมมาจากต่างประเทศหรือชิ้นส่วนซ่อมภายในประเทศ มาเพ่ือดำเนินการรับจ้างซ่อมตามสัญญา ผู้รับจ้างต้อง
ดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ (ย.ภ.๑) ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและคู่สัญญาต้องนำ
หลักฐานยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ (ย.ภ.๑) มาแสดงให้กับทางราชการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา 

 ๑๑.๑๑ หากผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างผลิต มิได้ดำเนินการตามข้อกำหนด ตามข้อ ๑๑.๙ และ 
๑๑.๑๐ แล้วแต่กรณี  หากปรากฏว่าการดำเนินการตามสัญญาเกิดความล่าช้าจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของ
หรือส่งมอบงานไม่ทันตามกำหนดเวลาของสัญญา  ผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างผลิต จะยกมากล่าวอ้างเพ่ือขอขยาย
เวลาทำการตามสัญญา หรือของดหรือขอลดค่าปรับไม่ได้ 

 ๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย ต้องปฏิบัติ ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกฏหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 ๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
  กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ผู้ขาย  เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 



  ทั้งนี้  หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ทำสัญญากับ กรมไว้ชั่วคราว  
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