
 

ประกาศกรมการทหารชาง 

เรื่อง   ประกวดราคาซ้ือยางสําหรับสิ่งอุปกรณสายชาง 
                                       ดวยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

-------------------- 

 กรมการทหารชาง มีความประสงคจะประกวดราคาซ้ือยางสําหรับสิ่งอุปกรณสายชาง ดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซ้ือในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินท้ังสิ้น 
๔๐,๘๑๓,๐๘๐.- บาท (สี่สิบลานแปดแสนหนึ่งหม่ืนสามพันแปดสิบบาทถวน) ตามรายการ ดังนี้ 
 ๑. ยางขนาด ๗.๐๐-๑๕, ๘ ชั้น (ใชยางใน) จํานวน ๓๖ ชุด 
 ๒. ยางขนาด ๗.๕๐-๑๖ (ใชยางใน) จํานวน ๔๒ ชุด 
 ๓. ยางรถยนตขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(มีดอก)(ลอหนา) จํานวน ๘๐ ชุด 
 ๔. ยางรถยนตขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(มีดอก)(ลอหลัง) จํานวน ๑๙๐ ชุด 
 ๕. ยางขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(ไมมีดอก) จํานวน ๙๐ ชุด 
 ๖. ยางรถยนตขนาด ๑๐.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(ลอหนา) จํานวน ๒๑๔ ชุด 
 ๗. ยางรถยนตขนาด ๑๐.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(ลอหลัง) จํานวน ๘๘๐ ชุด 
 ๘. ยางขนาด ๑๐.๕/๘๐-๑๘ (ใชยางใน)(ลอหนา) จํานวน ๑๒ ชุด 
 ๙. ยางรถยนตขนาด ๑๑.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(ลอหนา) จํานวน ๒๖๘ ชุด 
 ๑๐. ยางรถยนตขนาด ๑๑.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(ลอหลัง) จํานวน ๘๘๐ ชุด 
 ๑๑. ยางรถยนตขนาด ๑๒.๐๐-๒๐, ๑๔ ชั้น (ใชยางใน) จํานวน ๑๐๖ ชุด 
 ๑๒. ยางขนาด ๑๒.๕/๘๐-๑๘ (ใชยางใน)(ลอหนา) จํานวน ๑๒ ชุด 
 ๑๓. ยางขนาด ๑๓.๐๐-๒๔ (ไมใชยางใน) จํานวน ๑๓๒ เสน 
 ๑๔. ยางขนาด ๑๔.๐๐-๒๕ จํานวน ๑๔ ชุด 
 ๑๕. ยางขนาด ๑๖.๙-๒๘ (ไมใชยางใน) จํานวน ๑๔ เสน 
 ๑๖. ยางขนาด ๑๘.๔-๒๖ (ใชยางใน)(ลอหลัง) จํานวน ๓๐ ชุด 
 ๑๗. ยางขนาด ๒๐.๕-๒๕ (ไมใชยางใน) จํานวน ๓๐ เสน 
 ๑๘. ยางขนาด ๒๓.๑๐-๒๖, ๑๒ ชัน้ (ใชยางใน) จํานวน ๒๐ ชุด 
 ๑๙. ยางท่ีใชกับกระทะลอขนาด ๒๒.๕ นิ้ว (ขนาด ๒๙๕/๘๐ R๒๒.๕) จํานวน ๕๔ เสน 
 ๒๐. ยางขนาด ๕๒๕/๘๐R๒๕, ๒๐ ชั้น (ไมใชยางใน)(๒๐.๕-๒๕) จํานวน ๓๐ เสน 
 
 ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
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 ๔. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราวเนื่องจากเปนผู ท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
 ๕. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว โดยตองเปนผูผลิต หรือผูแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิต 
 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกกรมการ-
ทหารชาง  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัด ซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 ๑๑. ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตาม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 ๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบญัชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 ๑๓. ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 
 ๑๔. ผูยื่นขอเสนอยื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
  ๑๔.๑ กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาท่ี
จดทะเบียนนิติบุคคลใหม จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการ
ยื่นขอเสนอใหยื่นขอเสนอในนาม “กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติดานผลงานกิจการรวมคาดังกลาวสามารถนํา
ผลงานของผูท่ีเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได 
  ๑๔.๒ กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคล 
แตละนิติบุคคลท่ีเขารวมคาทุกราย จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา 
เวนแตในกรณีท่ีกิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคาราย
ใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการยื่นขอเสนอกับกรมและแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมกับการยื่น
ขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานของ
ผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอได 
  ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
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 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
ในวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
 ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานระบบ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 
 ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.engrdept.com หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๓๒๓๓-๗๐๑๔ ตอ ๕๓๒๒๘ ในวันและเวลาราชการ 
 
  ประกาศ    ณ    วันท่ี   ๒๐   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
                (ลงชื่อ) พลตร ี ชัชวาลย  เกิดสมบูรณ 

            ( ชัชวาลย  เกิดสมบูรณ ) 
                            รองเจากรมการทหารชาง ทําการแทน 
              เจากรมการทหารชาง 

 

http://www.engrdept.com/
http://www.gprocurement.go.th/


เอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
เลขท่ี  ๙ /๒๕๖๒ 

การซ้ือยางสําหรับส่ิงอุปกรณสายชาง 
ตามประกาศ กรมการทหารชาง 
ลงวันท่ี  ๒๐  กันยายน   ๒๕๖๑. 

----------------------- 
 กรมการทหารชาง    ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “กรม”  มีความประสงคจะประกวดราคาซ้ือดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   ตามรายการดังนี้.- 
 ๑. ยางขนาด ๗.๐๐-๑๕, ๘ ชั้น (ใชยางใน) จํานวน ๓๖ ชุด 
 ๒. ยางขนาด ๗.๕๐-๑๖ (ใชยางใน) จํานวน ๔๒ ชุด 
 ๓. ยางรถยนตขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(มีดอก)(ลอหนา) จํานวน ๘๐ ชุด 
 ๔. ยางรถยนตขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(มีดอก)(ลอหลัง) จํานวน ๑๙๐ ชุด 
 ๕. ยางขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(ไมมีดอก) จํานวน ๙๐ ชุด 
 ๖. ยางรถยนตขนาด ๑๐.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(ลอหนา) จํานวน ๒๑๔ ชุด 
 ๗. ยางรถยนตขนาด ๑๐.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(ลอหลัง) จํานวน ๘๘๐ ชุด 
 ๘. ยางขนาด ๑๐.๕/๘๐-๑๘ (ใชยางใน)(ลอหนา) จํานวน ๑๒ ชุด 
 ๙. ยางรถยนตขนาด ๑๑.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(ลอหนา) จํานวน ๒๖๘ ชุด 
 ๑๐. ยางรถยนตขนาด ๑๑.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(ลอหลัง) จํานวน ๘๘๐ ชุด 
 ๑๑. ยางรถยนตขนาด ๑๒.๐๐-๒๐, ๑๔ ชั้น (ใชยางใน) จํานวน ๑๐๖ ชุด 
 ๑๒. ยางขนาด ๑๒.๕/๘๐-๑๘ (ใชยางใน)(ลอหนา) จํานวน ๑๒ ชุด 
 ๑๓. ยางขนาด ๑๓.๐๐-๒๔ (ไมใชยางใน) จํานวน ๑๓๒ เสน 
 ๑๔. ยางขนาด ๑๔.๐๐-๒๕ จํานวน ๑๔ ชุด 
 ๑๕. ยางขนาด ๑๖.๙-๒๘ (ไมใชยางใน) จํานวน ๑๔ เสน 
 ๑๖. ยางขนาด ๑๘.๔-๒๖ (ใชยางใน)(ลอหลัง) จํานวน ๓๐ ชุด 
 ๑๗. ยางขนาด ๒๐.๕-๒๕ (ไมใชยางใน) จํานวน ๓๐ เสน 
 ๑๘. ยางขนาด ๒๓.๑๐-๒๖, ๑๒ ชัน้ (ใชยางใน) จํานวน ๒๐ ชุด 
 ๑๙. ยางท่ีใชกับกระทะลอขนาด ๒๒.๕ นิ้ว (ขนาด ๒๙๕/๘๐ R๒๒.๕) จํานวน ๕๔ เสน 
 ๒๐. ยางขนาด ๕๒๕/๘๐R๒๕, ๒๐ ชั้น (ไมใชยางใน)(๒๐.๕-๒๕) จํานวน ๓๐ เสน 
 
พัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใชงานไดทันที 
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ฉบับนี ้โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 
 ๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  ๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
  ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 
  ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
   (๑) หลักประกันการเสนอราคา 
   (๒) หลักประกันสัญญา 



 ๒ 

   (๓) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา 
  ๑.๕ บทนิยาม 
   (๑) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
   (๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
   (๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 
  ๑.๗ บัญชีรายละเอียดสิ่งของท่ีเสนอราคา 
  ๑.๘ บัญชีรายการของตัวอยาง 
 ๒. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 
  ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
  ๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  ๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
  ๒.๔ ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราวเนื่องจากเปนผู ท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
  ๒.๕ ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นดวย 
  ๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ๒.๗ เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว โดยตองเปนผูผลิต หรือผูแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิต 
  ๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกกรมการ-
ทหารชาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
  ๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
  ๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
  ๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลางตาม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
  ๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสาํคัญตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
  ๒.๑๓ ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวน
แตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 



 ๓ 

  ๒.๑๔ ผูยื่นขอเสนอยื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
   ๒.๑๔.๑ กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการ
รวมคาท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลใหม จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา 
และการยื่นขอเสนอใหยื่นขอเสนอในนาม “กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติดานผลงานกิจการรวมคาดังกลาว
สามารถนําผลงานของผูท่ีเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได 
   ๒.๑๔.๒ กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติ
บุคคล แตละนิติบุคคลท่ีเขารวมคาทุกราย จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสาร
ประกวดราคา เวนแตในกรณีท่ีกิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดให
ผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการยื่นขอเสนอกับกรมและแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอม
กับการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใช
ผลงานของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอได 
   ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ี
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
 ๓. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
  ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ   
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน  คือ 
  ๓.๑ สวนท่ี ๑  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   ๓.๑.๑ ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
    ๓.๑.๑.๑ หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล (ไมเกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร) บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม 
(ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
    ๓.๑.๑.๒ บริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล (ไมเกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร) หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ 
ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) บัญชีผูถือหุนรายใหญ และสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   ๓.๑.๒ ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย   
พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
   ๓.๑.๓ ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน ๓.๑.๑ หรือ ๓.๑.๒ ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
   ๓.๑.๔ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
   ๓.๑.๕ หลักฐานการเปนผูผลิต หรือผูแทนจําหนายสิ่งของท่ีตองการซ้ือ ดังนี้ 
    ๓.๑.๕.๑ ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูผลิต ใหแนบสําเนาใบอนุญาตใหประกอบ
กิจการโรงงาน (แบบ รง.๔) ของกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีมี และใชอยูในปจจุบัน หากใบอนุญาตใหประกอบ
กิจการโรงงานหมดอายุ ใหผูยื่นขอเสนอแนบหนังสือของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับรองวาเปนโรงงานท่ี
สามารถดําเนินการตอไปไดตามกฎหมายเพ่ิมเติมแนบไปดวย และใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานนี้    
ตองปรากฏนามผูไดรับอนุญาตเปนบุคคลเดียวกันโดยแนบหลักฐานท่ีแสดงวาเปนผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทน 
นิติบุคคลไปดวย 



 ๔ 

    ๓.๑.๕.๒ ในกรณีผูยื่นขอเสนอท่ีเปนผูแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิต จะตอง
แนบสําเนาหนังสือแตงต้ังจากผูผลิตใหเปนผูแทนจําหนายสิ่งของท่ีทางราชการตองการซ้ือ และแนบเอกสาร
ตามขอ ๓.๑.๕.๑ ซ่ึงเปนของผูผลิตดวย 
   ๓.๑.๖ บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖(๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
    ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบใน
ขอ ๑.๖(๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
  ๓.๒ สวนท่ี ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   ๓.๒.๑ ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือ 
มอบอํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
ท้ังนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
   ๓.๒.๒ หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 
   ๓.๒.๓ บัญชีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเปนภาษาไทยของยางแตละรายการ รายการละ 
จํานวน ๑ ชุด 
   ๓.๒.๔ บัญชีรายละเอียดสิ่งของท่ีเสนอราคา จํานวน ๑ ชุด 
   ๓.๒.๕ บัญชีรายการของตัวอยาง จํานวน ๑ ชุด รายละเอียดตามขอ ๔.๗ 
   ๓.๒.๖ สําเนาหลักฐานแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือหลักฐานท่ีไดจดทะเบียนไวกับ
กระทรวงอุตสาหกรรมแลว หรือใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพของโรงงานผูผลิต จํานวน ๑ ชุด 
   ๓.๒.๗ บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
    ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบใน
ขอ ๑.๖(๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
 ๔. การเสนอราคา 
  ๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น  และ
จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่น
ขอเสนอ โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
  ๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว  โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคา
ใหถูกตอง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือ
ตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้น ซ่ึงเปนราคารวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คาขนสง และ
คาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ สถานท่ีดังนี้ 
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   ๔.๒.๑ กองคลังทหารชาง กรมการทหารชาง   คายภาณุรังษี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  
จํานวน  ๒๐  รายการ ดังนี้.- 
    - ยางขนาด ๗.๐๐-๑๕, ๘ ชั้น (ใชยางใน)  จํานวน ๒๔ ชุด 
    - ยางขนาด ๗.๕๐-๑๖ (ใชยางใน)  จํานวน ๒๔ ชุด 
    - ยางรถยนตขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(มีดอก)(ลอหนา)  จํานวน ๔๘ ชุด 
    - ยางรถยนตขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(มีดอก)(ลอหลัง)  จํานวน ๑๒๖ ชุด 
    - ยางขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(ไมมีดอก)  จํานวน ๕๔ ชุด 
    - ยางรถยนตขนาด ๑๐.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(ลอหนา)  จํานวน ๑๓๘ ชุด 
    - ยางรถยนตขนาด ๑๐.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(ลอหลัง)  จํานวน ๕๖๘ ชุด 
    - ยางขนาด ๑๐.๕/๘๐-๑๘ (ใชยางใน)(ลอหนา)  จํานวน ๑๒ ชุด 
    - ยางรถยนตขนาด ๑๑.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(ลอหนา)  จํานวน ๑๘๔ ชุด 
    - ยางรถยนตขนาด ๑๑.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(ลอหลัง)  จํานวน ๕๔๔ ชุด 
    - ยางรถยนตขนาด ๑๒.๐๐-๒๐, ๑๔ ชั้น (ใชยางใน)  จํานวน ๗๖ ชุด 
    - ยางขนาด ๑๒.๕/๘๐-๑๘ (ใชยางใน)(ลอหนา)  จํานวน ๑๒ ชุด 
    - ยางขนาด ๑๓.๐๐-๒๔ (ไมใชยางใน)  จํานวน ) ๗๒ เสน 
    - ยางขนาด ๑๔.๐๐-๒๕  จํานวน ๑๔ ชุด 
    - ยางขนาด ๑๖.๙-๒๘ (ไมใชยางใน)  จํานวน ๑๔ เสน 
    - ยางขนาด ๑๘.๔-๒๖ (ใชยางใน)(ลอหลัง)  จํานวน ๓๐ ชุด 
    - ยางขนาด ๒๐.๕-๒๕ (ไมใชยางใน)  จํานวน ๒๖ เสน 
    - ยางขนาด ๒๓.๑๐-๒๖, ๑๒ ชั้น (ใชยางใน)  จํานวน ๒๐ ชุด 
    - ยางท่ีใชกับกระทะลอขนาด ๒๒.๕ นิ้ว (ขนาด ๒๙๕/๘๐ R๒๒.๕)  จํานวน ๕๔ เสน 
    - ยางขนาด ๕๒๕/๘๐R๒๕, ๒๐ ชั้น (ไมใชยางใน)(๒๐.๕-๒๕)  จํานวน ๓๐ เสน 
   ๔.๒.๒ กองบัญชาการชวยรบท่ี ๑  คายพนัสบดีศรีอุทัย  อําเภอเกาะจันทร  จังหวัด
ชลบุรี  จํานวน  ๗  รายการ ดังนี.้- 
    - ยางขนาด ๗.๐๐-๑๕, ๘ ชั้น (ใชยางใน)  จํานวน ๔ ชุด 
    - ยางขนาด ๗.๕๐-๑๖ (ใชยางใน)  จํานวน ๖ ชุด 
    - ยางรถยนตขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(มีดอก)(ลอหนา)  จํานวน ๔ ชุด 
    - ยางรถยนตขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(มีดอก)(ลอหลัง)  จํานวน ๘ ชุด 
    - ยางรถยนตขนาด ๑๑.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(ลอหนา)  จํานวน ๒๔ ชุด 
    - ยางรถยนตขนาด ๑๑.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(ลอหลัง)  จํานวน ๙๖ ชุด 
    - ยางขนาด ๑๓.๐๐-๒๔ (ไมใชยางใน)  จํานวน ๖ เสน 
   ๔.๒.๓ กองบัญชาการชวยรบท่ี ๒  คายสุรนารี  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน  ๑๐  รายการ ดังนี้.- 
    - ยางขนาด ๗.๐๐-๑๕, ๘ ชั้น (ใชยางใน)  จํานวน ๔ ชุด 
    - ยางรถยนตขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(มีดอก)(ลอหนา)  จํานวน ๑๐ ชุด 
    - ยางรถยนตขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(มีดอก)(ลอหลัง)  จํานวน ๒๐ ชุด 
    - ยางขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(ไมมีดอก)  จํานวน ๑๘ ชุด 
    - ยางรถยนตขนาด ๑๐.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(ลอหนา)  จํานวน ๒๖ ชุด 
    - ยางรถยนตขนาด ๑๐.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(ลอหลัง)  จํานวน ๑๐๔ ชุด 
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    - ยางรถยนตขนาด ๑๑.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(ลอหนา)  จํานวน ๒๔ ชุด 
    - ยางรถยนตขนาด ๑๑.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(ลอหลัง)  จํานวน ๙๖ ชุด 
    - ยางรถยนตขนาด ๑๒.๐๐-๒๐, ๑๔ ชั้น (ใชยางใน)  จํานวน ๑๒ ชุด 
    - ยางขนาด ๑๓.๐๐-๒๔ (ไมใชยางใน)  จํานวน ๑๘ เสน 
   ๔.๒.๔ กองบัญชาการชวยรบท่ี ๓  คายสมเด็จพระเอกาทศรถ  อําเภอเมือง  จังหวัด
พิษณุโลก จํานวน  ๑๐  รายการ ดังนี้.- 
    - ยางขนาด ๗.๐๐-๑๕, ๘ ชั้น (ใชยางใน)  จํานวน ๔ ชุด 
    - ยางขนาด ๗.๕๐-๑๖ (ใชยางใน)  จํานวน ๖ ชุด 
    - ยางรถยนตขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(มีดอก)(ลอหนา)  จํานวน ๘ ชุด 
    - ยางรถยนตขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(มีดอก)(ลอหลัง)  จํานวน ๑๖ ชุด 
    - ยางรถยนตขนาด ๑๐.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(ลอหนา)  จํานวน ๑๔ ชุด 
    - ยางรถยนตขนาด ๑๐.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(ลอหลัง)  จํานวน ๕๖ ชุด 
    - ยางรถยนตขนาด ๑๑.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(ลอหนา)  จํานวน ๒๔ ชุด 
    - ยางรถยนตขนาด ๑๑.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(ลอหลัง)  จํานวน ๙๖ ชุด 
    - ยางรถยนตขนาด ๑๒.๐๐-๒๐, ๑๔ ชั้น (ใชยางใน)  จํานวน ๖ ชุด 
    - ยางขนาด ๑๓.๐๐-๒๔ (ไมใชยางใน)  จํานวน ๑๒ เสน 
   ๔.๒.๕ กองบัญชาการชวยรบท่ี ๔  คายเทพสตรีศรีสุนทร  อําเภอทุงสง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน  ๑๑  รายการ ดังนี้.- 
    - ยางขนาด ๗.๕๐-๑๖ (ใชยางใน)  จํานวน ๖ ชุด 
    - ยางรถยนตขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(มีดอก)(ลอหนา)  จํานวน ๑๐ ชุด 
    - ยางรถยนตขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(มีดอก)(ลอหลัง)  จํานวน ๒๐ ชุด 
    - ยางขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(ไมมีดอก)  จํานวน ๑๘ ชุด 
    - ยางรถยนตขนาด ๑๐.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(ลอหนา)  จํานวน ๓๖ ชุด 
    - ยางรถยนตขนาด ๑๐.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(ลอหลัง)  จํานวน ๑๕๒ ชุด 
    - ยางรถยนตขนาด ๑๑.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(ลอหนา)  จํานวน ๑๒ ชุด 
    - ยางรถยนตขนาด ๑๑.๐๐-๒๐ (ใชยางใน)(ลอหลัง)  จํานวน ๔๘ ชุด 
    - ยางรถยนตขนาด ๑๒.๐๐-๒๐, ๑๔ ชั้น (ใชยางใน)  จํานวน ๑๒ ชุด 
    - ยางขนาด ๑๓.๐๐-๒๔ (ไมใชยางใน)  จํานวน ๒๔ เสน 
    - ยางขนาด ๒๐.๕-๒๕ (ไมใชยางใน)  จํานวน ๔ เสน 
   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
  ๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซ้ือขาย และมีวันท่ีผลิตนับถึงวันสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๙๐ วัน 
  ๔.๔ ผูยื่นขอเสนอตองเสนอราคาครบทุกรายการ พัสดุท่ีเสนอแตละรายการตองระบุยี่หอ
เพียงยี่หอเดียวและเปนพัสดุท่ีผลิตในประเทศไทยเทานั้น โดยเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน หรือเปนผลิตภัณฑท่ีจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว หรือเปนผลิตภัณฑท่ีผลิตจาก
โรงงานท่ีไดรับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO) ท่ีทําในประเทศไทย 
  ๔.๕ ผูยื่นขอเสนอจะตองแจงในบัญชีรายละเอียดสิ่งของท่ีเสนอราคาดวยวายางแตละรายการ 
เปนผลิตภัณฑยี่หอใด, ตรา หรือเครื่องหมายอะไร และผลิตจากประเทศไทยเทานั้น 
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  ๔.๖ กรม จะใชชื่อและคุณลักษณะเฉพาะของกองทัพบกตามท่ีแนบ เปนหลักในการพิจารณา
คุณลักษณะเฉพาะ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงเอกสารและรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทน   
นิติบุคคล ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกลาวนี้ กรม จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
  ๔.๗ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางยางสําหรับสิ่งอุปกรณสายชาง รายการละจํานวน ๑ ชุด/
เสน โดยลงลายมือผูยื่นขอเสนอพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับในเอกสารดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารท่ี
จัดสงหรือนํามาแสดงตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) เพ่ือใชในการตรวจทดลองหรือ
ประกอบการพิจารณา คุณลักษณะเฉพาะของทางราชการ ในวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. 
ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลังทหารชาง กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
   ท้ังนี้ กรม จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแกของตัวอยางดังกลาว 
ตัวอยางท่ีเหลือหรือไมใชแลว กรม จะคืนใหแกผูยื่นขอเสนอ 
  ๔.๘ เอกสารท่ีเปนภาษาตางประเทศ ผูยื่นขอเสนอตองแนบคําแปลเปนภาษาไทยท่ีถูกตอง
สมบูรณ โดยผูเชี่ยวชาญการแปลท่ีจดทะเบียนไวกับสํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูแปล และรับรองคําแปลพรอม
แนบสําเนาหลักฐานการจดทะเบียนของผูแปลมาดวย 
   กรณีท่ีคําแปลเอกสารเปนภาษาไทยกับฉบับภาษาอังกฤษมีขอความขัดแยงกัน         
ทางราชการจะถือเอาภาษาไทยเปนหลักในการพิจารณา หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นวาคําแปลท่ี
ขัดแยงนั้นกอใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบกับผูเสนอราคารายอ่ืนอยางเห็นไดชัด ทางราชการจะถือวาเปนการ
ผิดเง่ือนไขในสาระสําคัญ ซ่ึงอาจไมรับพิจารณาผูเสนอราคารายนั้นก็ได 
  ๔.๙ เอกสารท่ีเสนอตอทางราชการตองประทับตรา บริษัท,หาง,ราน (ถามี) และลงนามกํากับ
ไวดวยทุกหนา 
  ๔.๑๐ กอนการเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ใหถ่ีถวน และเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไข
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
  ๔.๑๑ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา
ใหถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
  เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ   
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
  ๔.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) 
เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแกกรม ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
  ๔.๑๓ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน ตาม
ขอ ๑.๕(๑)  หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันนัน้ออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 
   หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือ
ในขณะท่ีมีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
ตามขอ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 



 ๘ 

คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และ กรม จะพิจารณาลงโทษ
ผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตกรมจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการ
กระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของกรม 
  ๔.๑๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้.- 
   (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
   (๒) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวม
คาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 
   (๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาท่ี
กําหนด 
   (๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 
   (๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
  ๔.๑๕ ผูยื่นขอเสนอรายท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส จะตองจัดทําบัญชีรายละเอียดราคาตอหนวยและราคารวมของยางสําหรับสิ่งอุปกรณสายชาง 
จํานวน ๒๐ รายการ โดยราคารวมของแตละรายการรวมกันจะตองไมสูงกวาราคารวมท่ีไดเสนอราคาไวในวัน 
ยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ยื่นตอคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
 ๕. หลักประกันการเสนอราคา 
  ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ จํานวน ๒,๐๔๐,๖๕๔.- บาท 
(สองลานสี่หม่ืนหกรอยหาสิบสี่บาทถวน) 
  ๕.๑ เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจายใหแก “กองทัพบก โดย กรมการทหารชาง” ซ่ึงเปน
เช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาท่ีในวันท่ียื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน     
๓ วันทําการ 
  ๕.๒ หนั งสื อ คํ้ าประ กัน อิ เล็ กทรอนิ กส ของธนาคารภาย ในประ เทศ ตามแบบ ท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
  ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้า
ประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
  กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ
คํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสง
ตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหกรมตรวจสอบความถูกตอง ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหวางเวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
  กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอยื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ประสงคจะใชหนังสือคํ้า
ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือ
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้ 

http://www.gprocurement.go.th/


 ๙ 

   (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจการรวมคา
ดังกลาวเปนผูยื่นขอเสนอ 
   (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายท่ี
สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ 
   ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ี  
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
  หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรม จะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน 
นับถัดจากวันท่ีกรมไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่น
ขอเสนอรายท่ีคัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเม่ือไดทําสัญญา
หรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 
  การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
 ๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
  ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรม จะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา 
  ๖.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรมจะพิจารณาจาก  
ราคารวมต่ําสุด 
  ๖.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวน
ท่ีมิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือ
เปนการผิดพลาดเพียงเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
  ๖.๔ กรม สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี 
ดังตอไปนี้ 
   (๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
ทางระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของ กรม 
   (๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส 
   (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
  ๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ กรม มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได กรม 
มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
  ๖.๖ กรม ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมด
ก็ได และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก  
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของ  



 ๑๐ 

ทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือ
คาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ังกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอ
เปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการยื่นขอเสนอ
กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคา
แทน เปนตน 
   ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสหรือกรมจะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถ
ดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได กรมมีสิทธิท่ี
จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจาย
หรือคาเสียหายใดๆ จากกรม 
  ๖.๗ กอนลงนามในสัญญา กรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือ
สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
 ๗. การทําสัญญาซ้ือขาย 
  ๗.๑ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน 
ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซ้ือ กรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 
  ๗.๒ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน 
ภายใน ๕ วันทําการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับกรม 
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของ
ราคาคาสิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี้ 
   (๑) เงินสด 
   (๒) เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจายใหแก "กองทัพบก โดย กรมการทหารชาง" ซ่ึง
เปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ 
วันทําการ 
   (๓) หนั งสื อ คํ้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามตั วอย า ง ท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔(๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด 
   (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ   
คํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔(๒) 
   (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 



 ๑๑ 

   หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 
   หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุท่ีซ้ือซ่ึงกรมไดรับมอบไวแลว 
 ๘. คาจางและการจายเงิน 
  กรมจะจายคาสิ่งของซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงแลว
ใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซ้ือขาย
หรือขอตกลงเปนหนังสือ หรืออาจแบงจายเปนงวดตามจํานวนสิ่งของท่ีไดรับมอบก็ได แตการสงมอบในแตละครั้ง
ตองไมนอยกวารอยละ ๓๐ ของมูลคาสิ่งของท้ังหมดตามสัญญาซ้ือขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และกรมได
ตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว 
 ๙. อัตราคาปรับ 
  คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลง
ซ้ือขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ (ศูนยจุดสอง) ของราคาคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน 
 ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ 
หรือทําขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา  ๑  ป  -  เดือน นับถัดจากวันท่ีกรมไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขหรือเปลี่ยนใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 ๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  ๑๑.๑ การจัดซ้ือครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาไดตอเม่ือ พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จากสํานักงบประมาณแลว และในกรณีท่ีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จากสํานักงบประมาณเพ่ือการจัดหาในครั้งดังกลาว กรมการทหารชาง 
สามารถยกเลิกการจัดหาได 
  ๑๑.๒ เงินคาพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป ขณะนี้ กรม ยัง
ไมไดรับอนุมัติงบประมาณอ่ืนใดในการดําเนินการครั้งนี้ 
   การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ กรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากงบประมาณ
ประจําปจากกองทัพบกแลวเทานั้น 
  ๑๑.๓ ท้ังนี้ หากกรมไดรับการสั่งจายงบประมาณไมครบตามจํานวนท่ีตองการ กรม ขอ
สงวนสิทธิท่ีจะซ้ือตามวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจริง 
  ๑๑.๔ เม่ือ กรม ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซ้ือสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้ 
   (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
   (๒) จัดการใหสิ่งของท่ี ซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุก



 ๑๒ 

สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ี
รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 
  ๑๑.๕ ผูยื่นขอเสนอซ่ึง กรม ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ
ภายในเวลาท่ีกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
คํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณา
ใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  ๑๑.๖ กรม สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลง
ซ้ือเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
  ๑๑.๗ ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดแยงกัน  
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 
  ๑๑.๘ กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากกรมไมได 
   (๑) กรมไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดซ้ือหรือเงินท่ีไดรับจัดสรรแตไม 
เพียงพอท่ีจะทําการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไป 
   (๒) มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือหรือท่ีไดรับการคัดเลือก
มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือ
สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
   (๓) การทําการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรมหรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ 
   (๔) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึง
ออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
 ๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
  กรมสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือก
ใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
  ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับกรมไวชั่วคราว 

--------------------- 
กรมการทหารชาง 

 
 (ลงชื่อ) พันเอก อนวัช   พจนวรพงษ 

        ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
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