
 

ประกาศกรมการทหารชาง 

เรื่อง  ประกวดราคาซ้ือชิ้นสวนซอมสิ่งอุปกรณสายชาง 
         ดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

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

 กรมการทหารชาง   มีความประสงคจะประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
ตามรายการ ดังนี้.- 
 - ชิ้นสวนซอมสิ่งอุปกรณสายชาง จํานวน 687 รายการ 
 
 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
 1. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
 2. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว  
หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
 3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกกรมการทหารชาง     
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
 4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย    เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
 5. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 
 6. ผูเสนอราคาท่ีจําหนายสิ่งของตามประกาศของทางราชการ ถามีท่ีประกอบการใน
ตางประเทศ จะตองตั้งอยูหรือประกอบการอยูในประเทศท่ีมีความสัมพันธทางการทูตกับประเทศไทย 
 7. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 8. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ( e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
 9. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไม
เกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
 กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  ในวันท่ี 
4  พฤศจิกายน  2558 ระหวางเวลา  08.30  น. ถึง  16.30  น. 
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 ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  โดยดาวนโหลดเอกสารผานระบบ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสกอนการเสนอราคา  ในระหวางวันท่ี    21  ตุลาคม  2558 ถึงวันท่ี 
29  ตุลาคม  2558 ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.engrdept.com หรือ www.gprocurement.go.th  
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  0-3233-7014  ตอ  53228  ในวันและเวลาราชการ 
 
  ประกาศ    ณ    วันท่ี    21    ตุลาคม   พ.ศ. 2558 
 
                (ลงชื่อ) พลตรี  สมชัย   ปยะธรรมดารา 

           ( สมชัย   ปยะธรรมดารา ) 
                            รองเจากรมการทหารชาง ทําการแทน 
              เจากรมการทหารชาง 

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


เอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
เลขท่ี  13 /2559 

การซ้ือชิ้นสวนซอมสิ่งอุปกรณสายชาง 
ตามประกาศ กรมการทหารชาง   ลงวันท่ี   21   เดือน  ตุลาคม   พุทธศักราช  2558   . 

----------------------- 
 กรมการทหารชาง     ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา   “กรม”  มีความประสงคจะประกวดราคาซ้ือดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   ตามรายการดังนี้.- 
 - ชิ้นสวนซอมสิ่งอุปกรณสายชาง จํานวน 687 รายการ 
 
ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใชงานได ทันที 
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส
ฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้.- 
 1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
  1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  1.2 แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
  1.3 แบบสัญญาซ้ือขาย 
  1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน  
   (1) หลักประกันการเสนอราคา 
   (2) หลักประกันสัญญา 
   (3) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา 
  1.5 บทนิยาม 
   (1) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
   (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
   (1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 
   (2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 
  1.7 แบบบัญชีรายการของตัวอยาง 
  1.8 แบบบัญชีรายละเอียดสิ่งของท่ีเสนอราคา 
 2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
  2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
  2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ และได
แจงเวียนชื่อแลว   หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของ  
ทางราชการ 
  2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับ  ผูเสนอราคารายอ่ืน  ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ 1.5 
  2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย    
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
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  2.5 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคา 
และหามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 
  2. 6 ผูเสนอราคาท่ีจําหนายสิ่งของตามประกาศของทางราชการ ถามีท่ีประกอบการใน
ตางประเทศ จะตองตั้งอยูหรือประกอบการอยูในประเทศท่ีมีความสัมพันธทางการทูตกับประเทศไทย 
  2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
  2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือ    
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ( e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
  2.9 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคา 
ไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
 3. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง 
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน  คือ 
  3.1 สวนท่ี 1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   3.1.1 ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
    3.1.1.1 หางหุนสวนสามัญ    หรือหางหุนสวนจํากัด   ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล (ไมเกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร)   บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ   ผูมีอํานาจ
ควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
    3.1.1.2 บริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล (ไมเกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร)   หนังสือบริคณหสนธิ   บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  
ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  บัญชีผูถือหุนรายใหญ และสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   3.1.2 ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล  ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน  (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
   3.1.3 ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา     ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรวมคา   และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล  ใหยื่นเอกสารตามท่ี
ระบุไวใน 3.1.1 
   3.1.4 สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
   สําหรับผูประกอบการประเภทรานคา  จะตองมีสําเนาใบทะเบียนพาณิชย  และแนบ
สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  
   3.1.5 ในกรณีผูประกอบการประเภทรานสหกรณ จะตองมีสําเนาหนังสือจดทะเบียน
สหกรณ ซ่ึงแสดงวัตถุประสงคท่ีไดจดทะเบียนไวตอกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอมท้ัง
รับรองสําเนาถูกตอง 
   3.1.6 สําหรับสินคาหรือผลิตภัณฑท่ีผลิตในประเทศไทย และเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับ
อนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือเปนผลิตภัณฑท่ีจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว หรือผลิต
จากโรงงานท่ีไดรับรองคุณภาพท่ีทําในประเทศไทย ใหผูเสนอราคาท่ีเสนอราคาผลิตภัณฑดังกลาว แนบสําเนา
หลักฐานแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือหลักฐานท่ีไดจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว  หรือ
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ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ( ISO 9001) ไปพรอมกับการเสนอราคาดวย  เพ่ือใชประกอบการพิจารณา
ราคาของทางราชการ 
    กรณีสินคาหรือผลิตภัณฑท่ีเสนอราคาอยูระหวางการขอรับใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน หรืออยูระหวางการขอจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม ใหแนบใบรับคํารองขอ
ดังกลาว ไปพรอมกับการเสนอราคาดวย  หากผลิตภัณฑนั้นๆ ไดรับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มาตรฐาน หรือ
ไดรับการจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมภายใน 10 วันทําการ  นับถัดจากวันเสนอราคา   แตท้ังนี้
จะตองกอนการพิจารณาตัดสินราคาของคณะกรรมการ   ทางราชการจะถือเสมือนเปนผูเสนอราคาผลิตภัณฑ  
ท่ีไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือไดรับการจดทะเบียนไวกับ กระทรวงอุตสาหกรรม แลวแต
กรณี 
   3.1.7 บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.6(1) 
  3.2 สวนท่ี 2   อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   3.2.1 บัญชีรายละเอียดสิ่งของท่ีเสนอราคา จํานวน 1 ชุด 
   3.2.2 บัญชีรายการของตัวอยาง ตามขอ 4.7 
   3.2.3 บัญชีรายละเอียดสิ่งของท่ีเสนอราคา จํานวน 1 ชุด ตามแบบในขอ 1.8 
   3.2.4 หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมาย   ในกรณีท่ีผูเสนอราคา     
มอบอํานาจใหบุคคลอ่ืน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคา
ทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน 
   3.2.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน   ฉบับท่ีใชอยูปจจุบันของ
ผูเสนอราคาพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืน ทําการแทน จะตองแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   และสําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  พรอมท้ัง
รับรองสําเนาถูกตองดวย จํานวน 1 ชุด 
   3.2.6 หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ 5 
   3.2. 7 บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.6(2) 
 4. การเสนอราคา 
  4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคา ทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา ซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส  โดยไมมี
เง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน     ลงลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐาน
แสดงตัวตน ของผูเสนอราคา  โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)  
  4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้น ซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน (ถามี) คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ 
ท้ังปวง จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ กองคลังทหารชาง กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี อําเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี 
   ราคาท่ีเสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  120 วัน นับแตวันเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
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  4.3 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน  30 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซ้ือขาย 
  4.4 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาครบทุกรายการ พัสดุท่ีเสนอแตละรายการจะตองระบุยี่หอ
และประเทศผูผลิตทุกรายการ 
  4.5 ผูเสนอราคาจะตองแจงในบัญชีรายละเอียดสิ่งของท่ีเสนอราคา ดวยวาสิ่งของท่ีเสนอขาย
เปนผลิตภัณฑยี่หอใด หมายเลข มอก.ใด (ถามี), ตรา หรือเครื่องหมายอะไร และผลิตจากประเทศใด 
  4.6 กรม จะใชชื่อและ หมายเลขชิ้นสวนซอม แทนคุณลักษณะเฉพาะของกองทัพบก ตาม
หนังสือ กองสงกําลังบํารุง กรมการทหารชาง ดวนมาก ท่ี กห 0441.4/1211 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2558       
ท่ีแนบทายเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  เปนหลักในการพิจารณา     
คุณลักษณะเฉพาะ   ผูเสนอราคาจะตองสงเอกสารและรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทน    
นิติบุคคล ไปพรอมการเสนอราคา ทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือ ประกอบการพิจารณา  
หลักฐานดังกลาวนี้ กรม จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
  4. 7 ผูเสนอราคาจะตองสงของตัวอยางครบทุกรายการ  รายการละ 1 ชิ้น และตองสง
เอกสารตนฉบับตามขอ 3 ท่ียื่นทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยลงลายมือผูเสนอราคา
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับในเอกสารดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารท่ีจัดสงหรือนํามาแสดง ตามบัญชี
เอกสารสวนท่ี 2 เพ่ือใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของทางราชการ ใน
วันท่ี  5  พฤศจิกายน  2558  ระหวางเวลา  08.30  น. ถึงเวลา  16.30  น.   ณ กองคลังทหารชาง กรมการ-
ทหารชาง คายภาณุรังษี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี   หากสงของตัวอยางไมครบ ทุกรายการ ทางราชการจะ
ถือวาเปนการปฏิบัติท่ีผิดไปจากเง่ือนไขเอกสารประกวดราคาในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ 
   ในกรณีของตัวอยางท่ีสงใหพิจารณา สามารถใชตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะของ
ทางราชการหลายรายการ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วใหการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ กรม อนุโลมให     
ผูเสนอราคาสงของตัวอยางเพียง 1 ตัวอยาง สําหรับใชตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะไดหลายรายการ โดย
ใหผูเสนอราคาระบุในบัญชีรายการของตัวอยางดวยวา ของตัวอยางท่ีสงใหพิจารณารายการนั้นๆ ใชตรวจสอบ
ตามคุณลักษณะเฉพาะในรายการใดบาง   ท้ังนี้ กรม จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแก      
ของตัวอยางดังกลาว 
   กรณีเอกสารตนฉบับกับเอกสารท่ียื่นทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส มีขอความขัดแยงกัน ทางราชการจะถือวาเปนการผิดเง่ือนไขในสาระสําคัญ ซ่ึงอาจไมรับ
พิจารณาผูเสนอราคารายนั้นก็ได 
  4.8 ของตัวอยางของผูเสนอราคาท่ีเสนอราคาไมได นอกเหนือจากรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด   
และรายท่ีเสนอราคาต่ําถัดไป  2 ราย  ใหรับคืนไปไดทันทีภายหลังจากท่ีไดรับผลการพิจารณา  สําหรับผูท่ี 
เสนอราคาได และผูเสนอราคาต่ําถัดไป  2 ราย กรม จะยึดของตัวอยางเพ่ือประกอบการทําสัญญาซ้ือขาย และ
จะถือวาเปนสิ่งของสวนหนึ่งท่ีจะสงมอบใหกับทางราชการไดดวย เม่ือไดทําสัญญา หรือขอตกลงแลวจึงจะคืน
ของตัวอยางของผูเสนอราคาต่ํารายถัดไป 2 ราย 
  4. 9 เอกสารท่ีเสนอตอทางราชการตองประทับตรา บริษัท,หาง,ราน (ถามี) และลงนามกํากับ
ไวดวยทุกหนา 
  4.10 กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ใหถ่ีถวน และเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอน   ท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
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  4.11 ผูเสนอราคาจะตองยื่น ขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี  4  พฤศจิกายน  2558 ระหวางเวลา  08.30  น. ถึง  16.30  น. 
   เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส   จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  ตามขอ 
1.5(1) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  กอนหรือในขณะท่ี
มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการ อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  
ตามขอ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ  เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และ กรมจะพิจารณาลงโทษ   
ผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท่ีใหความ
รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 
  ผูเสนอราคาท่ี ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากสวนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณของ
ปลัดกระทรวงใหถือเปนท่ีสุด 
  ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการยกเลิก
การพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวง
มีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได 
  4.12 ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัต ิดังนี้.- 
   (1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
   (2) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ท้ังปวงไวดวยแลว 
   (3) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาท่ี
กําหนด 
   (4) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา 
   (5) ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th  
 5. หลักประกันการเสนอราคา 
  ผูเสนอราคาตองวางหลักประกัน การเสนอราคา พรอมกับการ เสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้   จํานวน  250,000.- บาท  
(สองแสนหาหม่ืนบาทถวน) 
  5.1 หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน    
ดังระบุในขอ 1.4(1) 
  5.2 เช็คท่ีธนาคาร  สั่งจายใหแก   “กองทัพบก โดย กรมการทหารชาง ”  โดยเปนเช็คลงวันท่ี
ท่ียื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการ 
ของทางราชการ 
  5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

http://www.gprocurement.go.th/�
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  กรณีท่ีผูเสนอราคานําเช็คท่ีธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกัน
การเสนอราคา  จะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง ในวันท่ี  
5  พฤศจิกายน  2558 ระหวางเวลา  08.30  น. ถึง  16.30  น. 
  หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้  กรม  จะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูคํ้าประกัน   ภายใน  
15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว   เวนแตผูเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว  3 ลําดับแรก   
จะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
 6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
  6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้   กรม จะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา และจะพิจารณาจากราคารวมต่ําสุด 
  6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2  หรือยื่นหลักฐานการ ยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ  3  หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตาม  ขอ 4 แลว  คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส จะไมรับพิจารณา ราคาของผูเสนอราคารายนั้น   เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือ  
ผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาดวยวิธี ยื่นขอเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ กรม เทานั้น 
  6.3 กรม  สงวนสิทธิไมพิจารณา ขอเสนอของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผัน  ในกรณี 
ดังตอไปนี้ 
   (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
ทางระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ทาง
ระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของ กรม 
   (2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส อยางหนึ่ง
อยางใดหรือท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 
   (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
  6.4 ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือกรมมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใด
ท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคาได กรมมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสม หรือไมถูกตอง 
  6.5 กรม ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมด
ก็ได  และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิก  
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   โดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได  สุดแตจะพิจารณา  ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด   ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ  
มิได รวมท้ังกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน  ไมวา
จะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม   หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการ ยื่นเสนอราคากระทําการโดย    
ไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ  หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอ่ืนมา ยื่นขอเสนอแทน    
เปนตน 
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  6.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการ พิจารณาขอเสนอวา  ผูเสนอราคาท่ี มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ 1.5  กรม มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคา
ท่ีไดรับการคัดเลือกรายดังกลาวออก  และกรม จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 
 7. การทําสัญญาซ้ือขาย 
  7.1 ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน  
ภายใน 5 วันทําการของทางราชการ   นับแตวันท่ีทําขอตกลงซ้ือ   กรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ
แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ 1.3 ก็ได 
  7.2 ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน  
ภายใน 5 วันทําการของทางราชการ  หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ  ตามขอ 7.1  ผูชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุ  ในขอ 1.3 กับกรม ภายใน 7 
วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ  5 ของราคา
สิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด   
ดังตอไปนี้ 
   (1) เงินสด 
   (2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก    " กองทัพบก โดย กรมการทหารชาง  "  ซ่ึงเปนเช็คลง
วันท่ีท่ีทําสัญญา หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
   (3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ   ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน  ดังระบุ
ในขอ 1.4(2) 
   (4) หนังสือคํ้าประกันของ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน  
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจ     
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทย แจง
เวียนใหสวนราชการตาง  ๆทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ี กวพ. กําหนด 
   (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให  โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการยื่น
ขอเสนอ (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 
 8. อัตราคาปรับ 
  คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายขอ 10  ใหคิดในอัตรารอยละ 0.2 (ศูนยจุดสอง) ตอวัน 
 9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ   หรือทําสัญญาซ้ือขาย
ตามแบบดังระบุในขอ  1.3 แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลา ไมนอยกวา    -   เดือน  1  ป  นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือรับมอบ  และ โดยภายในระยะเวลา
รับประกันความชํารุดบกพรอง  หากสิ่งของท่ีซ้ือขายเกิดความชํารุดบกพรองเนื่องจากการใชงานตามปกติ   
ผูขายตองรีบจัดการ ซอมแซมแกไขหรือ เปลี่ยนใหใชการไดดีดังเดิมภายใน   7  วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง
ความชํารุดบกพรอง 
 10. การจายเงินลวงหนา 
  ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของราคาพัสดุท่ีเสนอ
ขาย แตท้ังนี้ จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในขอ 1.4(3) หรือหนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง
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ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการ
พาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวน
ราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4(3) ใหแกกรมกอนการรับ
ชําระเงินลวงหนานั้น 
 11. การจายเงิน 
  ทางราชการจะจายเงินคาสิ่งของใหกับผูขาย   เม่ือผูซ้ือไดรับมอบสิ่งของไวถูกตองครบถวน
ตามสัญญาแลว   หรืออาจแบงจายเปนงวดตามจํานวนสิ่งของท่ีไดรับมอบก็ได  แตการสงมอบในแตละครั้งตอง
ไมนอยกวารอยละ 30 ของมูลคาสิ่งของท้ังหมดตามสัญญา 
 12. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  12.1 การจัดซ้ือครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาไดตอเม่ือ พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 จากสํานักงบประมาณแลว และในกรณีท่ีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 จากสํานักงบประมาณเพ่ือการจัดหาในครั้งดังกลาว กรมการทหารชาง 
สามารถยกเลิกการจัดหาได 
  12.2 เงินคาพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป  ขณะนี้ กรม  ยัง
ไมไดรับอนุมัติงบประมาณอ่ืนใดในการดําเนินการครั้งนี้ 
   การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ  กรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากงบประมาณ
ประจําปจากกองทัพบกแลวเทานั้น 
  12.3 ท้ังนี้ หากกรมไดรับการสั่งจายงบประมาณไมครบตามจํานวนท่ีตองการ  กรม ขอ
สงวนสิทธิท่ีจะซ้ือตามวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจริง 
  12.4 เม่ือ  กรม ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย  และไดตกลงซ้ือสิ่งของตาม ท่ีได
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว  ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้.- 
   (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรม เจาทา  
ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง  หรือซ้ือของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
   (2) จัดการใหสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืน
ท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม  (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ   
สงเสริมการพาณิชยนาวี 
  12.5 ผูเสนอราคาซ่ึง  กรม ไดคัดเลือกแลว  ไมไปทําสัญญา  หรือขอตกลงภายในเวลาท่ี    
ทางราชการกําหนดตามระบุไวในขอ  7 กรมจะริบหลักประกัน การยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
คํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน  (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณา
ใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
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  12.6 กรม สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข  หรือขอกําหนดในแบบสัญญา  ใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

--------------------- 
กรมการทหารชาง 

 
 (ลงชื่อ) พันโท  เอกมงคล   ธนะขวาง 

            21  ตุลาคม  2558 
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ตามเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี  21 /2559 

--------------------- 
 1. การประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จะใชหมายเลขชิ้นสวนซอม,ชื่อชิ้นสวนซอม 
และรูปประกอบ ตามคูมือของทางราชการ ตรวจสอบกับหมายเลขชิ้นสวนซอม, ชื่อชิ้นสวนซอม และรูป
ประกอบของผูเสนอราคา โดยจะใชคูมือชิ้นสวนซอมของแตละยี่หอเปนหลักในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ 
ดังนี้.- 
 - PART CATALOG QUICKSILVER 50/55/60 JET45(1994) 
 - TIEMA TRUCK SPARE PARTS CATALOG FIRST BOOK 
 - PARTS BOOK KOMATSU WA320-1 WHEEL LOADER 
 - PARTS BOOK KOMATSU PC220-6 HYDRAULIC EXCAVATOR 
 - คูมือรายการชิ้นสวนอะไหล SINGTHAI รุน RRT-9-10T (JAN.94) 
 - PARTS CATALOG SAMSUNG SE210 
 - PARTS BOOK KOMATSU WA320-3 WHEEL LOADER 
 - PARTS MANUAL CATERPILLAR 428B BACKHOE LOADER 
 - TRUCK SHOP YN106R-TRMRS 
 - PARTS BOOK KOMATSU PC200-6 HYDRAULIC EXCAVATOR 
 - PARTS BOOK CATERPILLAR E200B POWERED BY 3316T ENGINE 
 - PARTS CATALOG NISSAN DIESEL CW41MHR-E 
 - PARTS CATERPILLAR D7G TRACTOR POWERSHIFT 
 - PARTS CATALOG TADANO AR-250E 
 - PARTS BOOK CATERPILLAR D7G TRACTOR 
 - SPARE PARTS LIST TRUCK,DUMP,6TON 4X2 STEYR 
 - PARTS BOOK CATERPILLAR EL240B EXCAVATORS 
 - PARTS CATALOG NISSAN DIESEL CW30 FEBRUARY.1990 
 
 2. ชิ้นสวนซอมท่ีจะเสนอขายกับทางราชการครั้งนี้ จะตองเปนของแท หรือเปนชิ้นสวนซอมท่ี
ไดรับอนุญาตใหแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนไวกับกระทรวง
อุตสาหกรรมแลว หรือจะตองเปนชิ้นสวนซอมประเภทตอไปนี้.- 
  2.1 BEARING ในระบบ TORQUE, TRANSMISSION และ FINALDRIVE ยี่หอ TIMKEN, 
BOWER, ROLLWAY, NSK, KOYO และ SKF 
  2.2 BEARING อ่ืนๆ  ยี่หอ RAFNIR, ACTNA, SKF, ROLLWAY, TORINGTON, BOWER, 
R&M, FAG, NEW DEPARTURE, HYATT, TIMKEN, KOYO, NDC, FEDERAL MOGUL, CLEVITE  และ NSK  
  2.3 SEAL ยี่หอ NATIONAL, C/R, VICTOR, HUMPHRY GARLOCK, NOK, POLYPAC, 
KAYABA, PARKER, HALLITE, MEIWA, OEM, SEALKIT, WORLD GASKET และ KOYO 
  2.4 GASKET KIT    ยี่หอ VICTOR, PHILIPS, PRESSURE FAST, FP DIESEL, WORLD 
GASKET, SUDO, JURIST และ IPD 
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  2.5 FILTER ยี่หอ BC (ตราดอกจิก), PCI, รูปปนใหญ (CANNON), CROSSLAND FILTER 
(CFT), FILTERCRAFT, DONALDSON, FLEETGUARD, WIX, K-FLO, SNP, BALDWIN, LUBER, MANN, 
FLOMAX, FULL, CORNER, SNP, BALDWIN, SURE, SUN, HI TRACK และ FAI FILTRI 
  2.6 CYLINDER KIT (PISTON, LINER, PIN, PISTON RING) ยี่หอ SEAL POWER  
PERFECT CIRCLE, NPR, TP, IPD, FP DIESEL และ IZUMI 
  2.7 ระบบสูบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง   ยี่หอ ROOSA MASTER, BOSCH, DIESEL KIKI, ZEXEL , 
NIPPON DENSO, LUCASCAV, CAV และ DELPHI 
  2.8 ระบบไฟฟา ยี่หอ  DELCOREMY, BOSCH, MOTOROLA, MITSUBISHI, NIKKO, 
HITACHI, NIPPON DENSO, WILSON, RCP, UNI POINT และ PRESTOLITE 
  2.9 ชิ้นสวนซอมเครื่องลาง ยี่หอ  HB, SIMEL, BERGO, I-TRAC, ITM, DCF, R-BAND 
KANGWON, INI, JINSUNG, YUTANI, HIGUCHI, AT, SIMCO, TOPY และจะตองเปนชิ้นสวนท่ีปมชื่อยี่หอ 
และ/หรือหมายเลขดวยอักษรตัวนูนไวบนชิ้นสวนนั้นดวย หากไมมีชื่อยี่หอ และ /หรือหมายเลขปมติดดวยอักษร
ตัวนูนมาบนชิ้นสวนแลวทางราชการจะไมรับพิจารณา 
  2.10 สายพานพัดลม ยี่หอ  CONTINENTAL, DAYCO, MITSUBISHI, GATES, REVEL, 
CONTITECH และ MISUBOSHI 
  2.11 ชุดใบปดน้ําฝนและอุปกรณ ยี่หอ BOSCH, SWF และ CHAMPION 
  2.12 ระบบเบรก, คลัชท ยี่หอ  SEIKEN, FAG, WAGNER, BENDIX, MIYOKO และ 
NABTESCO(NABCO) 

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

ตรวจถูกตอง 
 

 (ลงชื่อ) พันโท  เอกมงคล   ธนะขวาง 
     ( เอกมงคล   ธนะขวาง ) 
                                  นายทหารฝายยุทธการและการฝก กองพันทหารชางเครื่องมือพิเศษ ชวยราชการ 
                                แผนกจัดหา กรมการทหารชาง ปฏิบัติหนาท่ี หัวหนาแผนกจัดหา กรมการทหารชาง 
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