
 
  
 
 

ประกาศ กรมการทหารช่าง 
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ๔๐ แรงม้า 

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

 กรมการทหารช่าง   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ๔๐ แรงม้า ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) )  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 
๘๑๖,๐๐๐.-บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 

  - เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ๔๐ แรงม้า                                                 จ านวน   ๖  เครื่อง 
 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
     ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

      ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
     ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด ตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
      ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้ งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                   ๗. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว โดยต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทน
จ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต 
          ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมการ
ทหารช่าง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
          ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ   
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

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

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Government  Procurement : e - GP)  ของกรมบัญชีกลาง ตาม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 

- ร่าง- 



- ๒ - 
 
๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่    

การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
  ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้.- 
        ๑๔.๑ กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการยื่น
ข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานกิจการร่วมค้าดังกล่าว สามารถน า
ผลงานของผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ 
        ๑๔.๒ กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคล แต่ละ
นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการยื่นข้อเสนอกับกรมและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอประกวด
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักราย
เดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ 
       ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 
 ก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่          
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึง   ๑๖.๓๐  น. 

  ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา  

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

   
  ประกาศ    ณ    วันที่      ๑๖     ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

 
                (ลงชื่อ) พลตรี  สทรงยศ    อินทรเนตร มชัย   ปิยะธรรมดารา 

            ( ทรงยศ    อินทรเนตร ) 
                           รองเจ้ากรมการทหารช่าง ท าการแทน 

                                                                              เจ้ากรมการทหารช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.engrdept.com/


เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่   ๑๕/๒๕๖๒ 

การซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ๔๐ แรงม้า 
ตามประกาศ กรมการทหารช่าง    

ลงวันที่    ๑๖     เดือน   ตุลาคม   ๒๕๖๑ 
----------------------- 

  กรมการทหารช่าง    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “กรม”  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์   ตามรายการดังนี้.- 
  - เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ๔๐ แรงม้า                                                      จ านวน   ๖   เครื่อง 

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ ทันที และมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะน า และข้อก าหนด ดังต่อไปนี้.- 
 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  ๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
  ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
  ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 
   (๑) หลักประกันสัญญา    
  ๑.๕ บทนิยาม 
   (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
   (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
  ๑.๗ แบบบัญชีรายละเอียดสิ่งของที่เสนอราคา 
   
 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
     ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

      ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
     ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนด ตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
    ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ  การ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                   ๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์



ดังกล่าว โดยต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต 
          ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมการทหาร
ช่าง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
          ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ   ผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Government  Procurement  :  e - GP)  ของกรมบัญชีกลาง  ตาม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การ 
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช. 
ก าหนด 

๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้.- 
           ๒.๑๔.๑ กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าที่
จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการยื่น
ข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานกิจการร่วมค้าดังกล่าว สามารถน าผลงาน
ของผู้ที่เขา้ร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ 
           ๒.๑๔.๒ กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคล แต่
ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ใน
กรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการยื่นข้อเสนอกับกรมและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน
ของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ 
        ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 
 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน  คือ 
  ๓.๑ ส่วนที่ ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   ๓.๑.๑ ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
    ๓.๑.๑.๑ ห้างหุ้นส่วนสามัญ    หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร)  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
    ๓.๑.๑.๒ บริษัทจ ากัด หรือ บริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร)  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มี



อ านาจควบคุม (ถ้ามี)  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   ๓.๑.๒  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
   ๓.๑.๓  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า    ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน ๓.๑.๑ หรือ ๓.๑.๒ ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
   ๓.๑.๔  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                           ๓.๑.๕  หลักฐานการเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจ าหน่ายสิ่งของที่ต้องการซื้อ ดังนี้ 
       ๓.๑.๕.๑ ในกรณีผู้เสนอราคา   เป็นผู้ผลิต    สิ่งของที่ทางราชการต้องการซื้อใน
ประเทศไทย  ให้แนบส าเนาใบอนุญาตตั้งโรงงาน (แบบ รง.๒) หรือใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๔) 
และใบอนุญาตขยายโรงงาน (แบบ รง.๓)(ถ้ามี) ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มี  และใช้อยู่ในปัจจุบัน  หากใบอนุญาต
ให้ประกอบกิจการโรงงานหมดอายุ ให้ผู้เสนอราคาแนบหนังสือของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับรองว่าเป็นโรงงานที่
สามารถด าเนินการต่อไปได้ตามกฎหมายเพิ่มเติมแนบไปด้วย และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานนี้  ต้องปรากฏ
นามผู้ได้รับอนุญาตเป็นบุคคลเดียวกัน โดยแนบหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคลไปด้วย 
        ๓.๑.๕.๒ ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอ เป็นผู้แทนจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต  จะต้องแนบ
ส าเนาหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจ าหน่ายสิ่งของที่ทางราชการต้องการซื้อ ดังนี้ 
           ๓.๑.๕.๒.๑ กรณีได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตที่มีสถานที่ประกอบการ
ภายในประเทศ จะต้องแนบหลักฐานตามข้อ ๓.๑.๕.๑ ซึ่งเป็นของผู้ผลิตมาแสดงด้วย 
           ๓.๑.๕.๒.๒ กรณีได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต ที่มีสถานที่ประกอบการใน
ต่างประเทศ จะต้องแนบหนังสือแต่งตั้งซ่ึงออกให้โดยผู้ผลิตที่เป็นส านักงานใหญ่มาแสดงด้วย 
           ๓.๑.๕.๒.๓ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่อาจน าเอกสารซึ่งออกให้โดยผู้ผลิตที่
เป็นส านักงานใหญ่ไปแสดงได้ จะต้องให้ผู้ใดผู้หนึ่งต่อไปนี้ รับรองว่าเป็นบริษัทสาขาในลักษณะ Subsidiary (บริษัทที่
ควบคุมโดยบริษัทใหญ่) หรือ Branch ที่มีอ านาจออกหนังสือรับรองแทนได้ โดยยื่นพร้อมกับแบบใบยื่นข้อเสนอการ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย คือ 
                    ๓.๑.๕.๒.๓.๑ บริษัทผู้ผลิตที่เป็นส านักงานใหญ่ 
                    ๓.๑.๕.๒.๓.๒ สถานทูตในประเทศไทยที่บริษัทสาขา ใน
ลักษณะเป็น Subsidiary หรือ Branch ตั้งอยู่ 
                    ๓.๑.๕.๒.๓.๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีอ านาจเซ็นรับรองเอกสาร
ในประเทศท่ีบริษัทสาขา ในลักษณะเป็น Subsidiary หรือ Branch ตั้งอยู่ 
        ๓.๑.๕.๓ หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายที่ท าในต่างประเทศ ซึ่งผู้ประสงค์จะยื่น
ข้อเสนอ น าไปแสดงเป็นหลักฐานต่อทางราชการเพ่ือประกอบการเสนอราคา การท าสัญญา การแก้ไขสัญญา การขอ
ขยายเวลาท าการตามสัญญา การของดหรือลดค่าปรับ หรือการอ่ืนใดซึ่งเกี่ยวข้องกับการด าเนินการซื้อของทาง
ราชการในครั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการรับรองเอกสาร 
พ.ศ.๒๕๓๙ ดังนี้  
           ๓.๑.๕.๓.๑ เอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่สถานทูต
หรือสถานกงสุลของต่างประเทศในไทย และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ จึงจะถือว่าเป็นเอกสารที่
ถูกต้อง หรือ 
          ๓.๑.๕.๓.๒ เอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่สถานทูต
หรือสถานกงสุลของไทยที่มีอาณาเขตในประเทศนั้นๆ และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่ างประเทศ จึงจะถือว่า
เป็นเอกสารที่ถูกต้อง      



   ๓.๑.๖   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๑) โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) File (Port Format)  
   ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วนถูกต้อง
แล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๑) ให้โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)        
       
  ๓.๒ ส่วนที่ ๒   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   ๓.๒.๑ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามแทนในเอกสารการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน ให้แนบหนังสือมอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อม
ส าเนาส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน  ฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันของผู้มอบอ านาจ ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้านฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันของผู้รับมอบอ านาจ และส าเนาหนังสือส าคัญแสดง
การเปลี่ยนชื่อตัว (ถ้ามี) และส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต้องด้วย จ านวน ๑ ชุด 
    ๓.๒.๒ แคตตาล็อกตัวจริง เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ๔๐ แรงม้า   จ านวน ๑ ชุด 
   ๓.๒.๓ บัญชรีายละเอียดสิ่งของที่เสนอราคา จ านวน ๑ ชุด ตามข้อ ๑.๗ 
             ๓.๒.๔ บัญชีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเป็นภาษาไทยของสิ่งของที่เสนอขาย จ านวน ๑ ชุด 
   ๓.๒.๕ คู่มือคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของ สิ่งของที่เสนอขาย (ถ้ามี)  ในกรณีท่ีแคตตาล็อก
มีรายละเอียดไม่ครอบคลุมสาระส าคัญท่ีก าหนดในคุณลักษณะเฉพาะของทางราชการ   
   ๓.๒.๖ บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) File (Port Format)        
 ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 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 
ตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 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  อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 
   ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคา  ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน  นับแต่วันเสนอราคา โดย
ภายในก าหนดยืนราคา  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  ๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ    ไม่เกิน ๑๒๐ วัน    นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย 
  ๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแจ้งในบัญชีรายละเอียดสิ่งของที่เสนอด้วยว่าสิ่งของที่เสนอขายเป็น
ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใด รุ่นใด  และผลิตจากประเทศใด 



                   ๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อกของเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ๔๐ แรงม้า ไปพร้อมการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกล่าวนี้  กรม จะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ    
    ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้
มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์
จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๑ วัน    
  ๔.๖ เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ  ผู้เสนอราคาต้องแนบค าแปลเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องสมบูรณ์   
โดยผู้เชี่ยวชาญการแปลที่จดทะเบียนไว้กับส านักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้แปล   และรับรองค าแปล พร้อมแนบส าเนา
หลักฐานการจดทะเบียนของผู้แปลมาด้วย 
   กรณีท่ีค าแปลเอกสารเป็นภาษาไทยกับฉบับภาษาอังกฤษมีข้อความขัดแย้งกัน  ทางราชการจะ
ถือเอาภาษาไทยเป็นหลักในการพิจารณา หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าค าแปลที่ขัดแย้งนั้นก่อให้เกิดการ
ได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้เสนอราคารายอ่ืนอย่างเห็นได้ชัด ทางราชการจะถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขในสาระส าคัญ ซึ่ง
อาจไม่รับพิจารณาผู้เสนอราคารายนั้นก็ได้ 
  ๔.๗ เอกสารที่เสนอต่อทางราชการต้องประทับตรา บริษัท , ห้าง , ร้าน (ถ้ามี)  และลงนามก ากับไว้
ด้วยทุกหน้า 
  ๔.๘ ก่อนการเสนอราคา    ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วน   และเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อน   ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
    ๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึง  ๑๖.๓๐  น. 

     เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 
  ๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท  
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารความครบถ้วน 
ถูกต้องและชัดเจนของเอกสาร  PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่หน่วยงานของรัฐผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
  ๔.๑๑ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕
(๑) หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือในขณะที่มีการ
พิจารณาข้อเสนอว่า  มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 
๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ  เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ กรมจะพิจารณาลงโทษ   ผู้ยื่น
ข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

  หากภายหลังจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของรัฐตรวจสอบพบว่าผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการเสนอราคาหรือผู้ยื่นข้อเสนอรายใดรายหนึ่ง
กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) หน่วยงานของรัฐสามารถตัดสิทธิการ



เป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยไม่เรียกผู้ยื่นข้อเสนอเข้ามาท าสัญญา และสามารถลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอที่กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเป็นผู้ทิ้งงานได้   
  ๔.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้.- 
   (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว 
   (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
   (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
   (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 
 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  ๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  กรม จะพิจารณาตัดสิน
โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคาต่อหน่วยต่่าสุด 
  ๕.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓  หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๔ แล้ว  คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือ ผิดหลงเพียง
เล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่
มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี ้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ กรม เท่านั้น 
  ๕.๓ กรม  สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของ กรม 
   (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่งอย่างใด
หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่
เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ข้อเสนอรายอ่ืน 
  ๕.๔ ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือกรมมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับ 
ผู้เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
  ๕.๕ กรม ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้   
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด  ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นเสนอราคากระท าการโดย   ไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอัน 
เป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอืน่มายื่นข้อเสนอแทน   เป็นต้น 
  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือหน่วยงานของ
รัฐจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินงานตามเอกสาร
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ประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ หน่วยงานของรัฐมีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหาย
ใดๆ จากหน่วยงานของรัฐ 
  ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕  กรม มีอ านาจที่
จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกรายดังกล่าวออก  และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเป็น      
ผู้ทิ้งงาน 
  ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ด าเนินการ
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าว
ได้ 
 ๖. การท่าสัญญาซื้อขาย 
  ๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ 
วันท าการของทางราชการ  นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ  กรมจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบ ุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
  ๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ 
วันท าการของทางราชการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑  ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ กับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) เงินสด 
   (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่   " กองทัพบก โดย กรมการทหารช่าง "  ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่
ท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
   (๓) หนังสือค ้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด  ดังระบุในข้อ ๑.๔ หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
   (๔) หนังสือค ้ำประกันของ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค ้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ       ค้ าประกัน
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔  
   (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
   หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อ ซึ่งกรมได้รับมอบไว้แล้ว 
 ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  กรม จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว  
ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย  เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ตามสัญญาซื้อขายหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และ กรม ได้ตรวจรับสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 
 ๘. อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้  หรือข้อตกลงซื้อขาย



เป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
 ๙. การรับประกันความช่ารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท า
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๑ (หนึ่ง)  ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบสิ่งของ  โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดีดังเดิมภายใน  ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 ๑๐. การจ่ายเงิน 
  ทางราชการจะจ่ายเงินค่าสิ่งของให้กับผู้ขาย  เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของไว้ถูกต้องครบถ้วนตาม
สัญญาแล้ว  
 ๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  ๑๑.๑ การจัดซื้อครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ จากส านักงบประมาณแล้ว และในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒   จากส านักงบประมาณเพ่ือการจัดหาในครั้งดังกล่าว กรมการทหารช่าง สามารถยกเลิกการจัดหาได้ 
  ๑๑.๒ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ขณะนี้ กรม 
ยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณอ่ืนใดในการด าเนินการครั้งนี้ 
   การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณประจ าปี
จากกองทัพบกแล้วเท่านั้น 
  ๑๑.๓ ทั้งนี ้หากกรมได้รับการสั่งจ่ายงบประมาณไม่ครบตามจ านวนที่ต้องการ กรม ขอสงวนสิทธิที่
จะซื้อตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจริง 
  ๑๑.๔ เมื่อ กรม ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได้
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้อง
น าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี  
ดังนี้.- 
   (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 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 
  ๑๑.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง กรม ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่  ทาง
ราชการก าหนดตามระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน
การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  ๑๑.๖ กรม สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 



                     ๑๑.๗ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้มีความขัดแย้งกัน ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของกรม ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือว่าเป็นที่สุดและผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
                      ๑๑.๘  กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จาก กรมไม่ได้ 
     (๑) กรม ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเงิน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป 
     (๒) มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน  หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นเสนอรายอ่ืนหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา  หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
     (๓) การท าการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กรม หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ 
     (๔) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกันกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกกหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๑.๙ ผู้ขายจะต้องท าแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพบ์ใช้รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด  
๑๘ ติดไว้ที่สิ่งอุปกรณ์ในบริเวณท่ีเห็นเด่นชัดทุกเครื่อง  เครื่องละ ๑ ป้าย โดยมีรายละเอียดดังนี้.- 

(๑) รูปแบบแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย ์
 
 

ป้ายทะเบียนสินทรัพย์ 
ชื่อสิ่งอุปกรณ์ 
รหัสศูนย์ต้นทุน 
หมายเลขสินทรัพย์/ล าดับ 
หมายเลขประจ า 
สายยุทธบริการ 
เอกสารอ้างอิง 

(ระบุชื่อสิ่งอุปกรณ์) 
๐๒๐๐๔๐๐๐๗๑ 
(เว้นไว้ไม่ต้องกรอก) 
(ระบุ Serial Number) 
ช่าง 
(ระบุเลขท่ีสัญญา/ใบสั่ง พร้อมทั้ง วัน,เดือน,
ปีของสัญญา/ใบสั่ง และชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน 
ผู้ขาย) 

(๒) แผ่นป้ายท าด้วยสติ๊กเกอร์พื้นหลังสีขาวพิมพ์ด้วยอักษรสีด า 
(๓) ขนาดแผ่นป้าย กว้าง ๑๐ เซนติเมตร สูง ๘ เซนติเมตร 
(๔)กรณีสิ่งอุปกรณ์มีขนาดเล็ก ให้ปรับลดขนาดแผ่นป้าย และตัวอักษรลงตามความ 

เหมาะสม 
 
 ๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย ต้องปฏิบัติ ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกฏหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 ๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
  กรม สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ผู้ขาย  เพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
  ทั้งนี้  หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ



ท าสัญญากับ กรมไว้ชั่วคราว  
                                             --------------------- 
                                                                               กรมการทหารช่าง 

 

                                                                    พันเอก   อนวัช   พจนวรพงษ์ 

                                                                                ๑๖ ตลุาคม ๒๕๖๑ 
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