
 
 
 
 

ประกาศกรมการทหารช่าง 
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อสีและอุปกรณ์เกี่ยวกับสี 

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

 กรมการทหารช่าง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    
(e-bidding) ตามรายการ ดังนี้ 
 ๑. สีเคลือบกึ่งเงา (สีกากีแกมเขียวกึ่งมัน เบอร์ ๒๔๐๖๔ จุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๔,๖๒๖   กระป๋อง 
 ๒. สีเคลือบด๎าน (สีกากีแกมเขียวด๎าน เบอร์ ๓๔๐๖๔ จุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๒,๐๗๒   กระป๋อง 
 ๓. สีเคลือบเงา (สีด ามัน เบอร์ ๑๗๐๓๘ จุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๗๘   กระป๋อง 
 ๔. สีเคลือบเงา (สีแดงมัน เบอร์ ๑๑๑๐๕ จุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๗๒   กระป๋อง 
 ๕. สีเคลือบเงา (สีขาวมัน เบอร์ ๑๗๘๘๖ จุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๘๖   กระป๋อง 
 ๖. สีเคลือบเงา (สีกากีแกมเขียวมัน เบอร์ ๑๔๐๖๔ จุ ๑/๔ แกลลอน) จ านวน ๕   กระป๋อง 
 ๗. สีเคลือบเงา (สีด ามัน เบอร์ ๑๗๐๓๘ จุ ๑/๔ แกลลอน) จ านวน ๑๗๐   กระป๋อง 
 ๘. สีเคลือบเงา (สีแดงมัน เบอร์ ๑๑๑๐๕ จุ ๑/๔ แกลลอน) จ านวน ๑๗๒   กระป๋อง 
 ๙. สีเคลือบเงา (สีขาวมัน เบอร์ ๑๗๘๘๖ จุ ๑/๔ แกลลอน) จ านวน ๒๒๘   กระป๋อง 
 ๑๐. น้ ามันสน (จุ ๑ แกลลอน)   จ านวน ๑๙๔   กระป๋อง 
 ๑๑. ไวต์สปิริตส าหรับสีและวาร์นิช (จุ ๑ แกลลอน)    จ านวน ๒,๗๕๘   กระป๋อง 
 ๑๒. สีสเปร (สีด า จุ ๔๐๐ ซีซ)ี   จ านวน ๑๐๐   กระป๋อง 
 ๑๓. สีสเปร (สีขาว จุ ๔๐๐ ซซีี) จ านวน ๑๐๐   กระป๋อง 
 ๑๔. สีสเปร (สีแดง จุ ๔๐๐ ซีซี) จ านวน ๑๐๐   กระป๋อง 
  
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมการทหารช่าง 
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

       ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ   
ห้ามท าสัญญาตามท่ี กวพ. ก าหนด 
 ๖. ผู้ เสนอราคาที่จ าหน่ายสิ่งของตามประกาศของทางราชการ ถ้ามีที่ประกอบการใน
ต่างประเทศ จะต้องตั้งอยู่หรือประกอบการอยู่ในประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทย 

 



- ๒ - 
 
 ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 ๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 ๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  

 ก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่          
๖ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา  ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา 

 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา  ในระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ 
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.engrdept.com หรือ www.gprocurement.go.th  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๓๒๓๓-๗๐๑๔  ต่อ  ๕๓๒๒๘  ในวันและเวลาราชการ 
 
  ประกาศ    ณ    วันที่       ๒๒         สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  

 
                                                     (ลงชื่อ)   พลตรี     วัจน์พัฒน์   เฟ่ืองฟู 

                                                                       (  วัจน์พัฒน์   เฟ่ืองฟู ) 
                                                                  รองเจ้ากรมการทหารช่าง ท าการแทน 
      เจ้ากรมการทหารช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร.ต..... ............................. รําง ............ ส.ค. ๕๘ 
ร.ต................................พิมพ์/ทาน      ส.ค. ๕๘ 
พ.ท. .............................. ตรวจ .......... ส.ค. ๕๘ 

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


เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่  ๘/๒๕๖๑ 

ประกวดราคาซื้อสีและอุปกรณ์เกี่ยวกับสี  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ตามประกาศ  กรมการทหารช่าง 
ลงวันที่     ๒๒      เดือน       สิงหาคม    ๒๕๖๐ 

 ------------------------------------------   
 กรมการทหารชําง  ซึ่งตํอไปนี้เรียกวํา “กรม” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด๎วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 
 ๑. สีเคลือบกึ่งเงา (สีกากีแกมเขียวกึ่งมัน เบอร์ ๒๔๐๖๔ จุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๔,๖๒๖   กระป๋อง 
 ๒. สีเคลือบด๎าน (สีกากีแกมเขียวด๎าน เบอร์ ๓๔๐๖๔ จุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๒,๐๗๒   กระป๋อง 
 ๓. สีเคลือบเงา (สีด ามัน เบอร์ ๑๗๐๓๘ จุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๗๘   กระป๋อง 
 ๔. สีเคลือบเงา (สีแดงมัน เบอร์ ๑๑๑๐๕ จุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๗๒   กระป๋อง 
 ๕. สีเคลือบเงา (สีขาวมัน เบอร์ ๑๗๘๘๖ จุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๘๖   กระป๋อง 
 ๖. สีเคลือบเงา (สีกากีแกมเขียวมัน เบอร์ ๑๔๐๖๔ จุ ๑/๔ แกลลอน) จ านวน ๕   กระป๋อง 
 ๗. สีเคลือบเงา (สีด ามัน เบอร์ ๑๗๐๓๘ จุ ๑/๔ แกลลอน) จ านวน ๑๗๐   กระป๋อง 
 ๘. สีเคลือบเงา (สีแดงมัน เบอร์ ๑๑๑๐๕ จุ ๑/๔ แกลลอน) จ านวน ๑๗๒   กระป๋อง 
 ๙. สีเคลือบเงา (สีขาวมัน เบอร์ ๑๗๘๘๖ จุ ๑/๔ แกลลอน) จ านวน ๒๒๘   กระป๋อง 
 ๑๐. น้ ามันสน (จุ ๑ แกลลอน)   จ านวน ๑๙๔   กระป๋อง 
 ๑๑. ไวต์สปิริตส าหรับสีและวาร์นิช (จุ ๑ แกลลอน)    จ านวน ๒,๗๕๘   กระป๋อง 
 ๑๒. สีสเปร (สีด า จุ ๔๐๐ ซีซ)ี   จ านวน ๑๐๐   กระป๋อง 
 ๑๓. สีสเปร (สีขาว จุ ๔๐๐ ซซีี) จ านวน ๑๐๐   กระป๋อง 
 ๑๔. สีสเปร (สีแดง จุ ๔๐๐ ซีซี) จ านวน ๑๐๐   กระป๋อง 
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต๎องเป็นของแท๎ ของใหมํ ไมํเคยใช๎งานมากํอน ไมํเป็นของเกําเก็บ อยูํในสภาพที่จะใช๎งานได๎
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว๎ในเอกสารประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข๎อแนะน า และข๎อก าหนด ดังตํอไปนี้  

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                     ๑.๒ แบบใบเสนอราคา ที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
 ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 
 (๑) หลักประกันการเสนอราคา  
 (๒) หลักประกันสัญญา 
 (๓) หลักประกันการรับเงินคําพัสดุลํวงหน๎า  



- ๒ - 
 ๑.๕ บทนิยาม 
 (๑) ผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกัน 
 (๒) การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม 
 ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
 (๑) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๑ 
   (๒) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๒ 
                     ๑.๗ บัญชีแนบประกาศ ผนวก ก 
                     ๑.๘ บัญชีแนบประกาศ ผนวก ข      
                     ๑.๙ แบบหนังสือมอบอ านาจ 

 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 ๒.๑ ผู๎เสนอราคาต๎องเป็นผู๎มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๒.๒ ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการและได๎แจ๎ง
เวียนชื่อแล๎ว หรือไมํเป็นผู๎ที่ได๎รับผลของการสั่งให๎นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๒.๓ ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ    
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม      
ตามข๎อ ๑.๕ 
 ๒.๔ ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิหรือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทย 
เว๎นแตํรัฐบาลของผู๎เสนอราคาได๎มีค าสั่งให๎สละสิทธิและความคุ๎มกันเชํนวํานั้น 
 ๒.๕ ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่ถูกประเมินสิทธิผู๎เสนอราคาในสถานะที่ห๎ามเข๎าเสนอราคา
และห๎ามท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 
 ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญาต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับ 
รายจําย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระส าคัญ 
 ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญากับหนํวยงานภาครัฐซึ่งได๎ด าเนินการจัดซื้อ    
จัดจ๎างด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e – GP) ต๎องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข๎อมูลจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ 
 ๒.๘ คูํสัญญาต๎องรับและจํายเงินผํานบัญชีธนาคาร เว๎นแตํการจํายเงินแตํละครั้งซึ่งมีมูลคํา   
ไมํเกินสามหมื่นบาทคํูสัญญาอาจจํายเป็นเงินสดก็ได๎  

 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร๎อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ     
จัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ แยกเป็น ๒ สํวน คือ 
 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                   (๑) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
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 (ก) ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง          
การจดทะเบียนนิติบุคคล มีอายุการรับรองไมํเกิน ๖ เดือน นับแตํวันที่ส านักงานทะเบียนฯ ออกให๎จนถึงวันที่
เสนอราคา บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ ผู๎มีอ านาจควบคุม (ถ๎ามี) พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง 

 (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล มีอายุการรับรองไมํเกิน ๖ เดือน นับแตํวันที่ส านักงานทะเบียนฯ ออกให๎จนถึงวันที่เสนอราคา ส าเนา
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ ผู๎มีอ านาจควบคุม (ถ๎ามี) และบัญชีผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ พร๎อม
รับรองส าเนาถูกต๎อง 
                        (๒) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคล  ให๎ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎นั้น ส าเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน (ถ๎ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู๎เป็นหุ๎นสํวน พร๎อมทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง 
   (๓) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นผู๎เสนอราคารํวมกันในฐานะเป็นผู๎รํวมค๎า ให๎ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข๎ารํวมค๎า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎รํวมค๎า และในกรณีที่ผู๎เข๎ารํวมค๎าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใชํสัญชาติไทย ก็ให๎ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู๎เข๎ารํวมค๎าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให๎ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว๎ใน (๑) 

                 (๔) ให๎ยื่นส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลคําเพ่ิม (ถ๎ามี) พร๎อมทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง และ
ประทับตรา (ถ๎าม)ี กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให๎ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวผู๎เสียภาษีพร๎อมทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง 

ส าหรับผู๎ประกอบการประเภทร๎านค๎าจะต๎องมีส าเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์     
และใบทะเบียนภาษีมูลคําเพ่ิม (ถ๎ามี) พร๎อมทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง  

                           (๕) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได๎ยื่นพร๎อมกับใบเสนอราคาตามแบบในข๎อ ๑.๖ (๑) 
 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) แคตตาล็อกและแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข๎อ ๔.๔ 
 (๒) หนังสือมอบอ านาจซึ่ งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู๎ เสนอราคา        
มอบอ านาจให๎บุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู๎เสนอราคาในการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์แทน โดยผู๎มอบอ านาจและผู๎รับมอบอ านาจจะต๎องแนบส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน พร๎อมทั้งรับรองส าเนาถูกต๎องด๎วย 

   (๓) เอกสารของผู๎เสนอราคา หากเป็นภาษาตํางประเทศจะต๎องแปลเป็นภาษาไทยให๎
ถูกต๎องครบถ๎วน โดยให๎ผู๎เชี่ยวชาญของศาลในทางการแปลเอกสารตามประเภทของเอกสาร ที่ได๎ขึ้นทะเบียนเป็น
ผู๎เชี่ยวชาญของส านักงานศาลยุติธรรมพร๎อมลงนามรับรองการแปล โดยระบุหมายเลขทะเบียนผู๎เชี่ยวชาญของ
ส านักงานศาลยุติธรรมที่ได๎ขึ้นทะเบียนไว๎ให๎ปรากฏด๎วย และให๎แนบส าเนาหนังสือรับขึ้นทะเบียน              
เป็นผู๎เชี่ยวชาญกับส าเนาบัตรประจ าตัวผู๎เชี่ยวชาญด๎วย 

    (๔) การรับรองเอกสารที่ท าในตํางประเทศให๎ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ       ตาม
ระเบียบกระทรวงการตํางประเทศวําด๎วยการรับรองเอกสาร พ.ศ.๒๕๓๙ 
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  (ก) เอกสารดังกลําวจะต๎องผํานการรับรองจากเจ๎าหน๎าที่สถานทูตหรือ     

สถานกงสุลของตํางประเทศในไทยและผํานการรับรองจากกระทรวงการตํางประเทศ(ไทย)จึงจะถือวําเปน็เอกสารที่ถูกต๎อง หรือ 
  (ข)  เอกสารดังกลําวจะต๎องผํานการรับรองจากเจ๎าหนา๎ที่สถานทูตหรอืสถานกงสุล     

ของไทยที่มีเขตอาณาในประเทศนั้นๆ และผํานการรับรองจากกระทรวงการตํางประเทศ (ไทย)จึงจะถือวํา     
เป็นเอกสารที่ถูกต๎อง 
                         (๕) ผู๎เสนอราคา  จะต๎องจัดท ารายละเอียด ของสีและอุปกรณ์เกี่ยวกับสี   พร๎อมทั้งระบุ
ตรายี่ห๎อ ,ประเทศผู๎ผลิต และราคาตํอหนํวยและราคารวม ของสีและอุปกรณ์เกี่ยวกับสี ให๎เป็นไปตามที่ทาง
ราชการก าหนด ไว๎ใน ผนวก ก. 
    (๖) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได๎ยื่น ตามแบบในขอ๎ ๑.๖ (๒) 

 ๔. การเสนอราคา 
 ๔.๑ ผู๎เสนอราคาต๎องยื่นข๎อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่ก าหนดไว๎ในเอกสารประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไมํม ี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต๎องกรอกข๎อความให๎ถูกต๎องครบถ๎วน ลงลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐาน
แสดงตัวตนของผู๎เสนอราคา 
               ๔.๒ ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาตํอหนํวย และหรือตํอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ท๎ายใบเสนอราคาให๎ถูกต๎อง โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซ่ึงรวมคําภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ทั้งปวง 
จนกระทั่งสํงมอบสิ่งของพร๎อมติดตั้งให๎ ณ กองคลังทหารชําง กรมการทหารชําง คํายภาณุรังษี  อ าเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี  
 ราคาที่เสนอจะต๎องเสนอก าหนดยืนราคาไมํน๎อยกวํา ๑๕๐ วันนับแตํวันเสนอราคา โดย

ภายในก าหนดยืนราคา ผู๎เสนอราคาต๎องรับผิดชอบราคาที่ตนได๎เสนอไว๎ และจะถอนการเสนอราคามิได๎ 

 ๔.๓ ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอก าหนดเวลาสํงมอบสิ่งของไมํเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวัน     ลง

นามในสัญญาซื้อขาย 

 ๔.๔ ผู๎เสนอราคาต๎องสํงแคตตาล็อกและแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสีและ

อุปกรณ์เก่ียวกับสี รายการละ ๑ ชุด  ไปพร๎อมใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ

ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลําวนี้ กรมจะยึดไว๎เป็นเอกสารของทางราชการ 

 ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให๎พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถํายจะต๎องรับรองส าเนาถูกต๎อง

โดยผู๎มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล และหากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

มีความประสงค์จะขอดูต๎นฉบับแคตตาล็อก ผู๎ เสนอราคาต๎องน าต๎นฉบับมาให๎คณะกรรมการพิจารณาผล     

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๑ วัน 

 



- ๕ - 

 ๔.๕ ผู๎เสนอราคาจะต๎องสํงตัวอยํางของสิ่งของที่เสนอ จ านวน ๑๔ รายการ ตาม ผนวก ข เพ่ือ

ใช๎ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ภายในวันที่ ๗ กันยายน  ๒๕๖๐ 

ระหวํางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประกวดราคา อาคารสโมสรนายทหารประทวน 

กรมการทหารช่าง   ค่ายภาณุรังษี  โดยท าเครื่องหมายผูกป้ายเขียนชื่อบริษัท, ห๎าง, ร๎าน ติดไว๎กับสิ่งของ

ตัวอยํางให๎ชัดเจน ทั้งนี้ กรมจะไมํรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกํตัวอยํางดังกลําว ตัวอยํางที่เหลือ

หรือไมํใช๎แล๎ว กรมจะคืนให๎แกํผู๎เสนอราคา 

     ตัวอยํางของสีที่สํงให๎พิจารณาจะต๎องมีป้ายติดที่กระป๋อง  ดังนี้.- 
  ของตัวอย่างตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่......./๒๕๖๑ 
  ชื่อ .........(สี)...............ขนาดบรรจุ...........................แกลลอน 
  น้้าหนัก  (รวมภาชนะบรรจุ) ..................กก. ตราหรือยี่ห้อ.............................. 
  บริษัท,ห้าง,ร้าน ที่เสนอ.................................................................................. 

           (ลงชื่อ)...................................................... 
              (ลงนามประทับตรา บริษัท,ห้าง,ร้าน (ถ้ามี) ) 
 

                             การตรวจทดลองสิ่งของตัวอยํางจะใช๎เครื่องมือทดสอบของทางราชการเทํานั้น      ใน
กรณีท่ีจ าเป็นต๎องสํงไปตรวจทดลองท่ีหนํวยงานอื่นผู๎เสนอราคาต๎องรับผิดชอบคําใช๎จํายเองทั้งสิ้น 
                             ผู๎มายื่นสิ่งของตัวอยําง ต๎องแสดงหลักฐานการมอบอ านาจวําเป็นผู๎แทนผู๎เสนอราคา (กรณี
ผู๎ยื่นฯ มิได๎เป็นกรรมการผู๎มีอ านาจผูกพัน) โดยให๎ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎มอบอ านาจและผู๎รับ
มอบอ านาจพร๎อมทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง 

 ๔.๖ กํอนการเสนอราคา ผู๎เสนอราคาควรตรวจดูรํางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 

ให๎ถี่ถ๎วนและเข๎าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียกํอนที่จะตกลงยื่นข๎อเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

 ๔.๗ ผู๎เสนอราคาจะต๎องยื่นข๎อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ   

ด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  

 เมื่อพ๎นก าหนดเวลายื่นข๎อเสนอแล๎ว จะไมํรับเอกสารการยื่นข๎อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 

  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู๎เสนอราคาแตํละรายวํา เป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอ่ืน ตามข๎อ 

๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคา  
 

 หากปรากฏตํอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กํอนหรือ 
ในขณะที่มีการพิจารณาข๎อเสนอวํา มีผู๎เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคา    
อยํางเป็นธรรมตามข๎อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวํามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคา
อยํางเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคารายนั้น 
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ออกจากการเป็นผู๎มีสิทธิได๎รับการคัดเลือก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคาดังกลําวเป็นผู๎ทิ้งงาน     
เว๎นแตํคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได๎วําผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ที่ให๎ความรํวมมือเป็นประโยชน์ตํอการ
พิจารณาของทางราชการและมิได๎เป็นผู๎ริเริ่มให๎มีการกระท าดังกลําว 
 ผู๎เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู๎เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู๎เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา ด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่ง
ดังกลําวตํอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให๎ถือเป็นที่สุด 
 ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด๎วยกับค าคัดค๎านของผู๎ อุทธรณ์และเห็นวํา        
การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได๎ด าเนินการไปแล๎วจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่ง       
ให๎ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลําว 
 ๔.๘ ผู๎เสนอราคาจะต๎องปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
 (๒) ราคาที่เสนอต๎องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคําเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ๎ามี) รวมคําใช๎จําย
ทั้งปวงไว๎ด๎วยแล๎ว  
 (๓) ผู๎เสนอราคาจะต๎องลงทะเบียนเพ่ือเข๎าสูํกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา        
ที่ก าหนด 
 (๔) ห๎ามผู๎เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
 (๕) ผู๎เสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข๎าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด๎วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว๎ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

 ๕. หลักประกันการเสนอราคา 
 ผู๎เสนอราคาต๎องวางหลักประกันการเสนอราคาพร๎อมกับการยื่นข๎อเสนอและใบเสนอราคา  
โดยใช๎หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุไว๎ใน          
ข๎อ ๑.๔ (๑) เป็นหลักประกันจ านวน  ๒๖๒,๔๐๐.-บาท (สองแสนหกหม่ืนสองพันส่ีร้อยบาทถ้วน)                                             

๕.๑ หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดัง
ระบุในข๎อ ๑.๔ (๑) 

๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจํายให๎แกํ กองทัพบก โดยกรมการทหารชําง โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่น
การเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือกํอนหน๎านั้นไมํเกิน ๓ วันท าการของ
ทางธนาคาร 
                     ๕.๓ พันธบตัรรัฐบาลไทย 

   กรณีท่ีผู๎เสนอราคาน าเช็คท่ีธนาคารสั่งจํายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็น
หลักประกันการเสนอราคา จะต๎องสํงต๎นฉบับเอกสารดังกลําวมาให๎สํวนราชการตรวจสอบความถูกต๎องในวันที่ 
๗ กันยายน ๒๕๖๐ ระหวํางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
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  ตามแบบตัวอย ํางหน ังส ือค้ าประก ันอีเล ็กทรอนิกส ์ของธนาคารภายในประเทศ 
(หลักประกันการเสนอราคา) ก าหนดให๎ระบุชื่อผู๎เสนอราคา เป็นผู๎วางหลักประกันการเสนอราคา ดั งนั้น 
กรณีที ่ผู ๎เสนอราคาที ่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรํวมค๎า” ประสงค์จะใช๎หนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให๎ด าเนินการดังนี้  
        (๑) กรณีที่กิจการรํวมค๎าได๎จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ    ให๎ระบุชื่อผู๎เสนอราคา 
ซึ่งต๎องวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการรํวมค๎า เทํานั้น  
        (๒) กรณีที่กิจการรํวมค๎าไมํได๎จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ ให๎ระบุชื่อผู๎เสนอราคา 
ซึ่งต๎องวางหลักประกันการเสนอราคา  ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญารํวมค๎าก าหนดให๎
เป็นผู๎เข๎าเสนอราคากับทางราชการ 

ทั้งนี้ “กิจการรํวมค๎าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ” หมายความวํา กิจการรํวมค๎าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลตํอหนํวยงานของรัฐซึ่งมีหน๎าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค๎า กระทรวง
พาณิชย์) 

หลักประกันการยื่นข๎อเสนอตามข๎อนี้ กรมจะคืนให๎ผู๎เสนอราคาหรือผู๎ค้ าประกันภายใน ๑๕ 
วัน นับถัดจากวันที่ได๎พิจารณาในเบื้องต๎นเรียบร๎อยแล๎ว เว๎นแตํผู๎เสนอราคารายที่คัดเลือกไว๎ ๓ ล าดับแรก จะ
คืนให๎ตํอเมื่อได๎ท าสัญญาหรือข๎อตกลง หรือเมื่อผู๎เสนอราคาได๎พ๎นจากข๎อผูกพันแล๎ว 

การคืนหลักประกันการเสนอราคาไมํวําในกรณีใดๆ จะคืนให๎โดยไมํมีดอกเบี้ย 
 

 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
 ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข๎อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดย
ใช๎หลักเกณฑร์าคา และพิจารณาจากราคารวมต่่าสุด 
 ๖.๒ หากผู๎เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎องตามข๎อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข๎อเสนอ
ไมํถูกต๎อง หรือไมํครบถ๎วนตามข๎อ ๓ หรือยื่นข๎อเสนอไมํถูกต๎องตามข๎อ ๔ แล๎ว คณะกรรมการพิจารณาผล  
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไมํรับพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น เว๎นแตํเป็นข๎อผิดพลาด หรือ  
ผิดหลงเพียงเล็กน๎อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด๎วยวิธียื่นข๎อเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ในสํวนที่มิใชํสาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวําจะเป็นประโยชน์ตํอกรมเทํานั้น 
 ๖.๓ กรมสงวนสิทธิไมํพิจารณาข๎อเสนอของผู๎ เสนอราคาโดยไมํมีการผํอนผัน ในกรณี
ดังตํอไปนี้ 
 (๑) ไมํปรากฏชื่อผู๎เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู๎รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรม 
 (๒) ไมํกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคาอยํางหนึ่งอยํางใดหรือทั้งหมดใน
ใบเสนอราคา 
 (๓) เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผู๎เสนอราคารายอ่ืน   
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                   ๖.๔ ในการพิจารณาผลการยื่นข๎อเสนอหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล   การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิให๎ผู๎เสนอราคาเสนอชี้แจงข๎อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข๎อเท็จจริง
อ่ืนใดที่เกี่ยวข๎องกับผู๎เสนอราคาได๎ กรมมีสิทธิที่จะไมํรับราคาหรือไมํท าสัญญา หากหลักฐานดังกลําวไมํมีความ
เหมาะสม หรือไมํถูกต๎อง 
                ๖.๕ กรมทรงไว๎ซึ่งสิทธิที่จะไมํรับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด 
ก็ได๎ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก  
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไมํพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได๎ สุดแตํจะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของ  
ทางราชการเป็นส าคัญ และให๎ถือวําการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู๎ เสนอราคาจะเรียกร๎องคําเสียหายใด ๆ 
มิได๎ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู๎เสนอราคาเป็นผู๎ทิ้งงาน ไมํวํา
จะเป็นผู๎เสนอราคาที่ได๎รับการคัดเลือกหรือไมํก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได๎วําการยื่นเสนอราคากระท าการโดย    
ไมํสุจริต เชํน การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช๎ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นข๎อเสนอแทน      
เป็นต๎น 
 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข๎อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข๎อเสนอวํา ผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได๎รับการคัดเลือกเป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระท า
การอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ ๑.๕ กรมมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคา 
ที่ได๎รับการคัดเลือกรายดังกลําวออก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ทิ้งงาน 
 ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวําการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได๎

ด าเนินการไปแล๎วจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผล    

การเสนอราคาดังกลําวได ๎

 ๗. การท่าสัญญาซื้อขาย 

 ๗.๑ ในกรณีที่ผู๎ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วน 

ภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ นับแตํวันที่ท าข๎อตกลงซื้อ กรมอาจจะพิจารณาจัดท าข๎อตกลงเป็นหนังสือ

แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข๎อ ๑.๓ ก็ได๎ 

 ๗.๒ ในกรณีที่ผู๎ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไมํสามารถสํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วน

ภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ หรือกรมเห็นวําไมํสมควรจัดท าข๎อตกลงเป็นหนังสือ ตามข๎อ ๗.๑ ผู๎ชนะ

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต๎องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา ดังระบุในข๎อ ๑.๓ กับกรมภายใน    

๗ วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งและจะต๎องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเทํากับร๎อยละ ๕ ของราคา

สิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได๎ให๎กรมยึดถือไว๎ในขณะท าสัญญา โดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใด 

ดังตํอไปนี้  

 (๑) เงินสด 



 

- ๙- 

 

  (๒) เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจํายให๎แกํกรม ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือกํอนหน๎านั้น

ไมํเกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 

     (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน   ดังระบุ  
ในขอ๎ ๑.๔ (๑)  โดยให๎ท าหนังสือค้ าประกันไว๎ตํอ กองทัพบก โดย กรมการทหารชําง 

    (๔) หนังสือค้ าประกันของ บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได๎รับอนุญาตให๎
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหํงประเทศไทยแจ๎งเวียนให๎สํวนราชการตํางๆ ทราบแล๎ว โดยอนุโลมให๎ใช๎  
ตามตัวอยํางหนังสือค้ าประกันของธนาคาร ที่ กวพ. ก าหนด โดยให๎ท าหนังสือค้ าประกันไว๎ตํอ กองทัพบก     
โดย กรมการทหารชําง  
 (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 หลักประกันนี้จะคืนให๎โดยไมํมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู๎ชนะการยื่น

ข๎อเสนอ (ผู๎ขาย) พ๎นจากข๎อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล๎ว 

 ๘. อัตราค่าปรับ 

 คําปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข๎อ ๑๒ ให๎คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ต่อวัน 

 ๙. การรับประกันความช่ารุดบกพร่อง 
 ผู๎ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได๎ท าข๎อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุในข๎อ ๑.๓ แล๎วแตํกรณี จะต๎องรับประกันความช ารุดบกพรํองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี เว้นรายการที่ ๑๒ ถึง ๑๔ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู๎ซื้อรับมอบ 
โดยผู๎ขายต๎องรีบจัดการซํอมแซมแก๎ไขให๎ใช๎การได๎ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งความช ารุด
บกพรํอง 

 ๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
    ผู๎เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลํวงหน๎าในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาสิ่งของที่
เสนอขาย แตํทั้งนี้ จะต๎องสํงมอบหลักประกันเงินลํวงหน๎าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข๎อ ๑.๔ (๓) หรือหนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหํง
ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการ
พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศไทย ซึ่งได๎แจ๎งชื่อเวียนให๎สํวน
ราชการตําง ๆ ทราบแล๎ว โดยอนุโลมให๎ใช๎ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข๎อ ๑.๔ (๓) ให๎แกํกรมกํอนการ
รับช าระเงินลํวงหน๎านั้น 

 ๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 



   
- ๑๐ - 

 
 ๑๑.๑ เงินคําพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได๎มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
การลงนามในสัญญาจะกระท าได๎ ตํอเมื่อกรมได๎รับอนุมัติเงินคําสิ่งของจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ แล๎วเทํานั้น 
                        ๑๑.๒ ในกรณีท่ีไมํได๎รับการจัดสรรงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จาก
ส านักงบประมาณเพ่ือการจัดหาในครั้งดังกลําว กรมสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการด าเนินการประกวดราคาในครั้งนี้
ทั้งหมด 
 ๑๑.๓ เมื่อกรมได๎คัดเลือกผู๎เสนอราคารายใดให๎เป็นผู๎ขาย และได๎ตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได๎
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล๎ว ถ๎าผู๎ขายจะต๎องสั่งหรือน าสิ่งของดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศและของนั้น
ต๎องน าเข๎ามาโดยทางเรือในเส๎นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยูํ      และสามารถให๎บริการรับขนได๎ตามท่ีรัฐมนตรีวําการ 
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู๎เสนอราคาซึ่งเป็นผู๎ขาย จะต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริม 
การพาณิชยนาวี ดังนี้ 
  (๑) แจ๎งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศ ตํอส านักงาน
คณะกรรมการสํงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตํวันที่ผู๎ขายสั่ง หรือซื้อของจากตํางประเทศ    
เว๎นแตํเป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
  (๒) จัดการให๎สิ่ งของที่ซื้อขายดังกลําวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เชํนเดียวกับเรือไทย จากตํางประเทศมายังประเทศไทย เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ 
สํงเสริมการพาณิชยนาวี ให๎บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใชํเรือไทย ซึ่งจะต๎องได๎รับอนุญาตเชํนนั้นกํอน
บรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีที่ไมํปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู๎ขายจะต๎องรับผิดตามกฎหมายวําด๎วย  
การสํงเสริมการพาณิชยนาวี 
 ๑๑.๔ ผู๎เสนอราคาซึ่งกรมได๎คัดเลือกแล๎ว ไมํไปท าสัญญา หรือข๎อตกลงภายในเวลาที่     
ทางราชการก าหนด ดังระบุไว๎ในข๎อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข๎อเสนอหรือเรียกร๎องจากผู๎ออกหนังสือ 
ค้ าประกันการยื่นข๎อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร๎องให๎ชดใช๎ความเสียหายอ่ืน (ถ๎ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให๎เป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๑๑.๕ กรมสงวนสิทธิที่จะแก๎ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข๎อก าหนดในแบบสัญญา ให๎เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักอัยการสูงสุด (ถ๎ามี) 
 ๑๑.๖ กรมจะจํายเงินช าระหนี้ให๎ตามมูลคําสิ่งของที่กรมได๎รับมอบไว๎ถูกต๎องเรียบร๎อยแล๎ว 
 ๑๑.๗ ในการสํงมอบสิ่งของให๎กับกรม ผู๎เสนอราคาจะต๎องท าเครื่องหมาย หรือติดแผํนป้าย
ระบุชื่อผู๎ขายและเลขที่สัญญาไว๎กับสิ่งของที่สํงมอบให๎กับทางราชการทุกชิ้น และจะต๎องแจ๎งให๎กรมทราบ    
เป็นการลํวงหน๎าไมํน๎อยกวํา ๕ วันท าการของทางราชการ 
 



 
- ๑๑ - 

 
 ๑๑.๘ ในกรณีที่มีการสํงของตัวอยํางเพ่ือทดสอบหรือทดลอง ผู๎เสนอราคาจะต๎องสํงมอบของ
ตัวอยํางในสภาพที่เรียบร๎อย ตํอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลาและ
สถานที่ ที่ก าหนดไว๎ในข๎อ ๔.๕ หากพ๎นก าหนดเวลาแล๎ว  กรมจะไมํรับสิ่งของตัวอยํางโดยเด็ดขาด   
 ๑๑.๙ การตรวจรับสิ่งของตามสัญญาจะกระท าในประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุของทางราชการ จ านวนอยํางน๎อย ๓ (สาม) นาย ณ สถานที่สํงมอบ 

--------------------- 
  
                                                                    กรมการทหารชําง 
 
                                   (ลงชื่อ)           พันเอก                    
                                                                       สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


