
 
  
 
 

ประกาศ กรมการทหารชําง 
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายชําง 

ด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
----------------------------------- 

 กรมการทหารชําง   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์           
ตามรายการ ดังนี้ 
  ๑. สีพอลิยูรีเทน (ส าหรับอากาศยานแบบปีกหมุน)  
สีเขียวแกํด๎าน เบอร์ ๓๔๐๗๙ (บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๙๐ กระป๋อง 
  ๒. สีพอลิยูรีเทน (ส าหรับอากาศยานแบบปีกหมุน)  
สีเขียวอํอนด๎าน เบอร์ ๓๔๑๐๒ (บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๙๐ กระป๋อง 
  ๓. สีพอลิยูรีเทน (ส าหรับอากาศยานแบบปีกหมุน)  
สีเทาด๎าน เบอร์ ๓๖๖๒๒ (บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๙๐ กระป๋อง 
  ๔. สีพอลิยูรีเทน (ส าหรับอากาศยานแบบปีกหมุน)  
สีน้ าตาลด๎าน เบอร์ ๓๐๒๑๙ (บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๙๐ กระป๋อง 
  ๕. สีพอลิยูรีเทน (ส าหรับอากาศยานแบบปีกหมุน)  
สีขาวด๎าน เบอร์ ๓๗๘๗๕ (บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๙๐ กระป๋อง 
  ๖. สีพอลิยูรีเทน (ส าหรับอากาศยานแบบปีกหมุน)  
สีเหลืองมัน เบอร์ ๑๓๕๓๘ (บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๙๐ กระป๋อง 
  ๗. สีพอลิยูรีเทน (ส าหรับอากาศยานแบบปีกหมุน)  
สีกากีแกมเขียวมัน เบอร์ ๑๔๐๗๙ (บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๔๔ กระป๋อง 
  ๘. สีพอลิยูรีเทน (ส าหรับอากาศยานแบบปีกหมุน)  
สีเทามัน เบอร์ ๑๖๔๙๒ (บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๔๔ กระป๋อง 
  ๙. สีพอลิยูรีเทน (ส าหรับอากาศยานแบบปีกหมุน)  
สีน้ าตาลมัน เบอร์ ๑๐๒๑๙ (บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๔๔ กระป๋อง 
  ๑๐. สีพอลิยูรีเทน (ส าหรับอากาศยานแบบปีกหมุน)  
สีขาวมัน เบอร์ ๑๗๘๗๕ (บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๙๐ กระป๋อง 
  ๑๑. สีพอลิยูรีเทน (ส าหรับอากาศยานแบบปีกหมุน)  
สีด ามัน เบอร์ ๑๗๐๓๘ (บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๒๓ กระป๋อง 
  ๑๒. สีพอลิยูรีเทน (ส าหรับอากาศยานแบบปีกหมุน)  
สีน้ าเงินมัน เบอร์ ๑๕๐๔๔ (บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๙๐ กระป๋อง 
  ๑๓. สีพอลิยูรีเทน (ส าหรับอากาศยานแบบปีกหมุน)  
สีแดงมัน เบอร์ ๑๑๑๓๖ (บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๙๐ กระป๋อง 
  ๑๔. สีพอลิยูรีเทน (ส าหรับอากาศยานแบบปีกหมุน)  
สีกากีแกมเขียวด๎าน เบอร์ ๓๔๐๘๘ (บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๖๓๐ กระป๋อง 
  ๑๕. ทินเนอร์ส าหรับผสมสีพอลิยูรีเทน (ส าหรับอากาศยานแบบปีกหมุน)  
(บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๕๒๗ กระป๋อง 
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  ๑๖. สีรองพ้ืนเคลือบผิวโลหะส าหรับสีพอลิยูรีเทน (WASH PRIMER)  
(บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๖๓๐ กระป๋อง 
  ๑๗. น้ ายาลอกสี แบบ ๒ (บรรจุ ๒๐ ลิตร) จ านวน   ๔๖ กระป๋อง 
  ๑๘. สีรองพ้ืนส าหรับสีพอลิยูรีเทน  (ส าหรับอากาศยานแบบปีกหมุน)  
(บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๕๔๐ กระป๋อง 
  ๑๙. ทินเนอร์ส าหรับผสมสีรองพ้ืนส าหรับสีพอลิยูรีเทน  (ส าหรับอากาศยานแบบปีกหมุน)  
(บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๑๗๕ กระป๋อง 
 

 ผู๎มีสิทธิเสนอราคาจะต๎องมีคุณสมบัติ ดังตํอไปนี้ 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

     ๒. ไมํเป็นบุคคลล๎มละลาย 
      ๓. ไมํอยูํระหวํางเลิกกิจการ 

     ๔. ไมํเป็นบุคคลซึ่งอยูํระหวํางถูกระงับการยื่นข๎อเสนอหรือท าสัญญากับหนํวยงานของรัฐไว๎
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู๎ที่ไมํผํานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลังก าหนด ตามท่ีประกาศเผยแพรํในระบบเครือขํายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
      ๕. ไมํเป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานและได๎แจ๎งเวียนชื่อให๎เป็นผู๎ทิ้งงานของ
หนํวยงานของรัฐในระบบเครือขํายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู๎ทิ้งงานเป็นหุ๎ นสํวน
ผู๎จัดการ กรรมการผู๎จัดการ ผู๎บริหาร ผู๎มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด๎วย 
  ๖. มีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
            ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู๎มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกลําว  

โดยต๎องเป็นผู๎ผลิต หรือผู๎แทนจ าหนํายโดยตรงจากผู๎ผลิต 
          ๘. ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ยื่นข๎อเสนอราคารายอ่ืนที่เข๎ายื่นข๎อเสนอให๎แกํกรมการ
ทหารชําง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคา
อยํางเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
          ๙. ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมข้ึนศาลไทย เว๎นแตํรัฐบาลของ   
ผู๎ยื่นข๎อเสนอได๎มีค าสั่งให๎สละเอกสิทธิ์ความคุ๎มกันเชํนวํานั้น 

๑๐. ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ (e -  
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๑๑. ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่งได๎รับคัดเลือกเป็นคูํสัญญา ต๎องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ 
ด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตาม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

๑๒. ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับรายจํายหรือแสดงบัญชีรายรับ 
รายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระส าคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

๑๓. ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่งได๎รับคัดเลือกเป็นคูํสัญญาต๎องรับและจํายเงินผํานบัญชีธนาคารเว๎นแตํการ 
จํายเงินแตํละครั้งซึ่งมีมูลคําไมํเกินสามหมื่นบาทคูํสัญญาอาจจํายเป็นเงินสดก็ได๎ตามที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช. ก าหนด 
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๑๔. ผู๎ยื่นข๎อเสนอยื่นข๎อเสนอในรูปแบบของ “กิจการรํวมค๎า” ต๎องมีคุณสมบัติดังนี้.- 
        ๑๔.๑ กรณีท่ีกิจการรํวมค๎าได๎จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ โดยหลักการกิจการรํวมค๎าที่จด
ทะเบียนนิติบุคคลใหมํ จะต๎องมีคุณสมบัติครบถ๎วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว๎ในเอกสารประกวดราคา และการยื่น
ข๎อเสนอให๎ยื่นข๎อเสนอในนาม “กิจการรํวมค๎า” สํวนคุณสมบัติด๎านผลงานกิจการรํวมค๎าดังกลําว สามารถน า
ผลงานของผู๎ที่เข๎ารํวมค๎ามาใช๎แสดงเป็นผลงานของกิจการรํวมค๎าท่ีเข๎าประกวดราคาได๎ 
        ๑๔.๒ กรณีท่ีกิจการรํวมค๎าไมํได๎จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ โดยหลักการนิติบุคคล แตํละ
นิติบุคคลที่เข๎ารํวมค๎าทุกราย จะต๎องมีคุณสมบัติครบถ๎วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว๎ในเอกสารประกวดราคา เว๎นแตํ
ในกรณีที่กิจการรํวมค๎าได๎มีข๎อตกลงระหวํางผู๎เข๎ารํวมค๎าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให๎ผู๎เข๎ารํวมค๎ารายใดรายหนึ่ง
เป็นผู๎รับผิดชอบหลักในการยื่นข๎อเสนอกับกรมและแสดงหลักฐานดังกลําวมาพร๎อมกับการยื่นข๎อเสนอประกวด
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการรํวมค๎านั้นสามารถใช๎ผลงานของผู๎รํวมค๎าหลักราย
เดียวเป็นผลงานของกิจการรํวมค๎าที่ยื่นข๎อเสนอได๎ 
       ทั้งนี้ “กิจการรํวมค๎าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ” หมายความวํา กิจการรํวมค๎าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลตํอกรมพัฒนาธุรกิจการค๎า กระทรวงพาณิชย์ 
 
 ก าหนดยื่นข๎อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่          
๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  ระหวํางเวลา  ๐๘.๓๐   น. ถึง   ๑๖.๓๐ น. 

  ผู๎สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผํานทางระบบ
จัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแตํวันที่ประกาศจนถึงกํอนวันเสนอราคา  

                 ผู๎สนใจสามารถดูรายละเอียดไดท๎ี่เว็บไซต์ www.engrdept.com หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๓๓-๗๐๑๔  ตํอ  ๕๓๒๒๘  ในวันและเวลาราชการ 

   
  ประกาศ    ณ    วันที่      ๒๓     กรกฎาคม    ๒๕๖๑        

 
  (ลงชื่อ   (ลงชื่อ) พลตรี  สชัชวาลย์   เกิดสมบูรณ์ มชัย   ปิยะธรรมดารา 

            ( ชัชวาลย์   เกิดสมบูรณ์ ) 
                            รองเจ๎ากรมการทหารชําง ท าการแทน 

                                                                               เจ๎ากรมการทหารชําง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.engrdept.com/
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เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที่  ๕๘ /๒๕๖๑ 
การซื้อสิ่งอุปกรณ์สายชําง 

ตามประกาศ กรมการทหารชําง    
ลงวันที่     ๒๓  เดือน  กรกฎาคม ๒๕๖๑  

----------------------- 
  กรมการทหารชําง    ซึ่งตํอไปนี้เรียกวํา  “กรม”  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด๎วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ตามรายการดังนี้.- 
     ๑. สีพอลิยูรีเทน (ส าหรับอากาศยานแบบปีกหมุน)  
สีเขียวแกํด๎าน เบอร์ ๓๔๐๗๙ (บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๙๐ กระป๋อง 
  ๒. สีพอลิยูรีเทน (ส าหรับอากาศยานแบบปีกหมุน)  
สีเขียวอํอนด๎าน เบอร์ ๓๔๑๐๒ (บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๙๐ กระป๋อง 
  ๓. สีพอลิยูรีเทน (ส าหรับอากาศยานแบบปีกหมุน)  
สีเทาด๎าน เบอร์ ๓๖๖๒๒ (บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๙๐ กระป๋อง 
  ๔. สีพอลิยูรีเทน (ส าหรับอากาศยานแบบปีกหมุน)  
สีน้ าตาลด๎าน เบอร์ ๓๐๒๑๙ (บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๙๐ กระป๋อง 
  ๕. สีพอลิยูรีเทน (ส าหรับอากาศยานแบบปีกหมุน)  
สีขาวด๎าน เบอร์ ๓๗๘๗๕ (บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๙๐ กระป๋อง 
  ๖. สีพอลิยูรีเทน (ส าหรับอากาศยานแบบปีกหมุน)  
สีเหลืองมัน เบอร์ ๑๓๕๓๘ (บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๙๐ กระป๋อง 
  ๗. สีพอลิยูรีเทน (ส าหรับอากาศยานแบบปีกหมุน)  
สีกากีแกมเขียวมัน เบอร์ ๑๔๐๗๙ (บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๔๔ กระป๋อง 
  ๘. สีพอลิยูรีเทน (ส าหรับอากาศยานแบบปีกหมุน)  
สีเทามัน เบอร์ ๑๖๔๙๒ (บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๔๔ กระป๋อง 
  ๙. สีพอลิยูรีเทน (ส าหรับอากาศยานแบบปีกหมุน)  
สีน้ าตาลมัน เบอร์ ๑๐๒๑๙ (บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๔๔ กระป๋อง 
  ๑๐. สีพอลิยูรีเทน (ส าหรับอากาศยานแบบปีกหมุน)  
สีขาวมัน เบอร์ ๑๗๘๗๕ (บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๙๐ กระป๋อง 
  ๑๑. สีพอลิยูรีเทน (ส าหรับอากาศยานแบบปีกหมุน)  
สีด ามัน เบอร์ ๑๗๐๓๘ (บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๒๓ กระป๋อง 
  ๑๒. สีพอลิยูรีเทน (ส าหรับอากาศยานแบบปีกหมุน)  
สีน้ าเงินมัน เบอร์ ๑๕๐๔๔ (บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๙๐ กระป๋อง 
  ๑๓. สีพอลิยูรีเทน (ส าหรับอากาศยานแบบปีกหมุน)  
สีแดงมัน เบอร์ ๑๑๑๓๖ (บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๙๐ กระป๋อง 
  ๑๔. สีพอลิยูรีเทน (ส าหรับอากาศยานแบบปีกหมุน)  
สีกากีแกมเขียวด๎าน เบอร์ ๓๔๐๘๘ (บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๖๓๐ กระป๋อง 
  ๑๕. ทินเนอร์ส าหรับผสมสีพอลิยูรีเทน (ส าหรับอากาศยานแบบปีกหมุน)  
(บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๕๒๗ กระป๋อง 
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  ๑๖. สีรองพ้ืนเคลือบผิวโลหะส าหรับสีพอลิยูรีเทน (WASH PRIMER)  
(บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๖๓๐ กระป๋อง 
  ๑๗. น้ ายาลอกสี แบบ ๒ (บรรจุ ๒๐ ลิตร) จ านวน   ๔๖ กระป๋อง 
  ๑๘. สีรองพ้ืนส าหรับสีพอลิยูรีเทน  (ส าหรับอากาศยานแบบปีกหมุน)  
(บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๕๔๐ กระป๋อง 
  ๑๙. ทินเนอร์ส าหรับผสมสีรองพ้ืนส าหรับสีพอลิยูรีเทน  (ส าหรับอากาศยานแบบปีกหมุน)  
(บรรจุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๑๗๕ กระป๋อง 
 

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต๎องเป็นของแท๎ ของใหมํ ไมํเคยใช๎งานมากํอน ไมํเป็นของเกําเก็บ อยูํในสภาพที่จะใช๎งานได๎ ทันที 
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว๎ในเอกสารประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ 
โดยมีข๎อแนะน า และข๎อก าหนด ดังตํอไปนี้.- 
 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  ๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว๎ในระบบการจัดซ้ือจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์  
  ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
  ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 
   (๑) หลักประกันการเสนอราคา  
   (๒) หลักประกันสัญญา 
   (๓) หลักประกันการรับเงินคําพัสดุลํวงหน๎า 
  ๑.๕ บทนิยาม 
   (๑) ผู๎ยื่นข๎อเสนอที่มีผลประโยชน์รํวมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม 
  ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว๎ในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๑) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๑ 
   (๒) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๒ 
  ๑.๗ แบบบัญชีรายละเอียดสิ่งของที่เสนอราคา 
  ๑.๘  แบบบัญชีรายการของตัวอยําง 
 ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
      ๒.๒ ไมํเป็นบุคคลล๎มละลาย 
      ๒.๓ ไมํอยูํระหวํางเลิกกิจการ 
      ๒.๔ ไมํเป็นบุคคลซึ่งอยูํระหวํางถูกระงับการยื่นข๎อเสนอหรือท าสัญญากับหนํวยงานของรัฐไว๎
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู๎ที่ไมํผํานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลังก าหนด ตามที่ประกาศเผยแพรํในระบบเครือขํายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
      ๒.๕ ไมํเป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานและได๎แจ๎งเวียนชื่อให๎เป็นผู๎ทิ้งงานของ
หนํวยงานของรัฐในระบบเครือขํายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู๎ทิ้งงานเป็นหุ๎นสํวน
ผู๎จัดการ กรรมการผู๎จัดการ ผู๎บริหาร ผู๎มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด๎วย 
  ๒.๖ มีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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        ๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู๎มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกลําว โดยตอ๎งเป็น
ผู๎ผลิต หรือผู๎แทนจ าหนํายโดยตรงจากผู๎ผลิต  
          ๒.๘ ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ยื่นข๎อเสนอราคารายอ่ืนที่เข๎ายื่นข๎อเสนอให๎แกํกรมการ
ทหารชําง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคา
อยํางเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
          ๒.๙ ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความค๎ุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมข้ึนศาลไทย เว๎นแตํรัฐบาลของ   
ผู๎ยื่นข๎อเสนอได๎มีค าสั่งให๎สละเอกสิทธิ์ความคุ๎มกันเชํนวํานั้น 

๒.๑๐ ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ (e -  
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๒.๑๑ ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่งได๎รับคัดเลือกเป็นคูํสัญญา ต๎องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ 
ด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตาม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

๒.๑๒ ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับรายจํายหรือแสดงบัญชีรายรับ 
รายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระส าคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

๒.๑๓ ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่งได๎รับคัดเลือกเป็นคูํสัญญาต๎องรับและจํายเงินผํานบัญชีธนาคารเว๎นแตํการ 
จํายเงินแตํละครั้งซึ่งมีมูลคําไมํเกินสามหมื่นบาทคูํสัญญาอาจจํายเป็นเงินสดก็ได๎ตามที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช. ก าหนด 

๒.๑๔ ผู๎ยื่นข๎อเสนอยื่นข๎อเสนอในรูปแบบของ “กิจการรํวมค๎า” ต๎องมีคุณสมบัติดังนี้.- 
           ๒.๑๔.๑ กรณีท่ีกิจการรํวมค๎าได๎จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ โดยหลักการกิจการรํวมค๎า
ที่จดทะเบียนนิติบุคคลใหมํ จะต๎องมีคุณสมบัติครบถ๎วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว๎ในเอกสารประกวดราคา และการ
ยื่นข๎อเสนอให๎ยื่นข๎อเสนอในนาม “กิจการรํวมค๎า” สํวนคุณสมบัติด๎านผลงานกิจการรํวมค๎าดังกลําว สามารถน า
ผลงานของผู๎ที่เข๎ารํวมค๎ามาใช๎แสดงเป็นผลงานของกิจการรํวมค๎าท่ีเข๎าประกวดราคาได๎ 
           ๒.๑๔.๒ กรณีที่กิจการรํวมค๎าไมํได๎จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ โดยหลักการนิติบุคคล 
แตํละนิติบุคคลที่เข๎ารํวมค๎าทุกราย จะต๎องมีคุณสมบัติครบถ๎วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว๎ในเอกสารประกวดราคา 
เว๎นแตํในกรณีที่กิจการรํวมค๎าได๎มีข๎อตกลงระหวํางผู๎เข๎ารํวมค๎าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให๎ผู๎เข๎ารํวมค๎ารายใด
รายหนึ่งเป็นผู๎รับผิดชอบหลักในการยื่นข๎อเสนอกับกรมและแสดงหลักฐานดังกลําวมาพร๎อมกับการยื่นข๎อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการรํวมค๎านั้นสามารถใช๎ผลงานของผู๎รํวมค๎า
หลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการรํวมค๎าที่ยื่นข๎อเสนอได๎ 
        ทั้งนี้ “กิจการรํวมค๎าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ” หมายความวํา กิจการรํวมค๎าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลตํอกรมพัฒนาธุรกิจการค๎า กระทรวงพาณิชย์ 
 
 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
  ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร๎อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎าง 
ภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สํวน  คือ 
  ๓.๑ ส่วนที่ ๑  อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดังตํอไปนี้ 
   ๓.๑.๑  ในกรณีผู๎ยื่นข๎อเสนอเป็นนิติบุคคล 
    ๓.๑.๑.๑ ห๎างหุ๎นสํวนสามัญ    หรือห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด  ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล (ไมํเกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร)  บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ  ผู๎มีอ านาจควบคุม 
(ถ๎ามี) พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง  
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    ๓.๑.๑.๒ บริษัทจ ากัด หรือ บริษัทมหาชนจ ากัด ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล (ไมํเกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร)  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ ผู๎มี
อ านาจควบคุม (ถ๎ามี)  บัญชีผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ และส าเนาบัญชีรายชื่อผู๎ถือหุ๎น  พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง 
   ๓.๑.๒  ในกรณีผู๎ยื่นข๎อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคล ให๎ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎นั้น ส าเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน (ถ๎ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู๎เป็นหุ๎นสํวน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู๎เป็นหุ๎นสํวนที่มิได๎ถือสัญชาติไทย พร๎อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกต๎อง 
   ๓.๑.๓  ในกรณีผู๎ยื่นข๎อเสนอเป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอรํวมกันในฐานะเป็นผู๎รํวมค๎า    ให๎ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข๎ารํวมค๎า และเอกสารตามที่ระบุไว๎ใน ๓.๑.๑ หรือ ๓.๑.๒ ของผู๎รํวมค๎า แล๎วแตํกรณี 
   ๓.๑.๔  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลคําเพ่ิม พร๎อมทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง 
   ๓.๑.๕  หลักฐานการเป็นผู๎ผลิต หรือผู๎แทนจ าหนํายสิ่งของที่ต๎องการซื้อ ดังนี้ 
    ๓.๑.๕.๑ ในกรณีผู๎เสนอราคา   เป็นผู๎ผลิต    สิ่งของที่ทางราชการต๎องการซื้อใน
ประเทศไทย  ให๎แนบส าเนาใบอนุญาตตั้งโรงงาน (แบบ รง.๒) หรือใบอนุญาตให๎ประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.
๔) และใบอนุญาตขยายโรงงาน (แบบ รง.๓)(ถ๎ามี) ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มี  และใช๎อยูํในปัจจุบัน  หาก
ใบอนุญาตให๎ประกอบกิจการโรงงานหมดอายุ ให๎ผู๎เสนอราคาแนบหนังสือของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับรองวํา
เป็นโรงงานที่สามารถด าเนินการตํอไปได๎ตามกฎหมายเพ่ิมเติมแนบไปด๎วย และใบอนุญาตให๎ประกอบกิจการ
โรงงานนี้  ต๎องปรากฏนามผู๎ได๎รับอนุญาตเป็นบุคคลเดียวกัน โดยแนบหลักฐานที่แสดงวําเป็นผู๎มีอ านาจท านิติ
กรรมแทนนิติบุคคลไปด๎วย 
    ๓.๑.๕.๒ ในกรณีผู๎ยื่นข๎อเสนอ เป็นผู๎แทนจ าหนํายโดยตรงจากผู๎ผลิต  จะต๎องแนบ
ส าเนาหนังสือแตํงตั้งจากผู๎ผลิตให๎เป็นผู๎แทนจ าหนํายสิ่งของที่ทางราชการต๎องการซื้อ ดังนี้ 
      ๓.๑.๕.๒.๑ กรณีได๎รับการแตํงตั้งจากผู๎ผลิตที่มีสถานที่ประกอบการ
ภายในประเทศ จะต๎องแนบหลักฐานตามข๎อ ๓.๑.๕.๑ ซึ่งเป็นของผู๎ผลิตมาแสดงด๎วย 
      ๓.๑.๕.๒.๒ กรณีได๎รับการแตํงตั้งจากผู๎ผลิต ที่มีสถานที่ประกอบการใน
ตํางประเทศ จะต๎องแนบหนังสือแตํงตั้งซ่ึงออกให๎โดยผู๎ผลิตที่เป็นส านักงานใหญํมาแสดงด๎วย 
      ๓.๑.๕.๒.๓ กรณีที่ผู๎ยื่นข๎อเสนอ ไมํอาจน าเอกสารซึ่งออกให๎โดยผู๎ผลิตที่
เป็นส านักงานใหญํไปแสดงได๎ จะต๎องให๎ผู๎ใดผู๎หนึ่งตํอไปนี้ รับรองวําเป็นบริษัทสาขาในลักษณะ Subsidiary 
(บริษัทที่ควบคุมโดยบริษัทใหญํ) หรือ Branch ที่มีอ านาจออกหนังสือรับรองแทนได๎ โดยยื่นพร๎อมกับแบบใบยื่น
ข๎อเสนอการประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด๎วย คือ 
             ๓.๑.๕.๒.๓.๑ บริษัทผู๎ผลิตที่เป็นส านักงานใหญํ 
             ๓.๑.๕.๒.๓.๒ สถานทูตในประเทศไทยที่บริษัทสาขา ในลักษณะ
เป็น Subsidiary หรือ Branch ตั้งอยูํ 
             ๓.๑.๕.๒.๓.๓ เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ ที่มีอ านาจเซ็นรับรองเอกสารใน
ประเทศท่ีบริษัทสาขา ในลักษณะเป็น Subsidiary หรือ Branch ตั้งอยูํ 
    ๓.๑.๕.๓ หนังสือแตํงตั้งตัวแทนจ าหนํายที่ท าในตํางประเทศ ซึ่งผู๎ประสงค์จะยื่น
ข๎อเสนอ น าไปแสดงเป็นหลักฐานตํอทางราชการเพ่ือประกอบการเสนอราคา การท าสัญญา การแก๎ไขสัญญา การ
ขอขยายเวลาท าการตามสัญญา การของดหรือลดคําปรับ หรือการอ่ืนใดซึ่งเกี่ยวข๎องกับการด าเนินการซื้อของทาง
ราชการในครั้งนี้ ให๎ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการตํางประเทศ วําด๎วยการรับรองเอกสาร 
พ.ศ.๒๕๓๙ ดังนี้  



 8 

     ๓.๑.๕.๓.๑ เอกสารดังกลําวจะต๎องผํานการรับรองจากเจ๎าหน๎าที่สถานทูต
หรือสถานกงสุลของตํางประเทศในไทย และผํานการรับรองจากกระทรวงการตํางประเทศ จึงจะถือวําเป็นเอกสาร
ที่ถูกต๎อง หรือ 
     ๓.๑.๕.๓.๒ เอกสารดังกลําวจะต๎องผํานการรับรองจากเจ๎าหน๎าที่สถานทูต
หรือสถานกงสุลของไทยที่มีอาณาเขตในประเทศนั้นๆ และผํานการรับรองจากกระทรวงการตํางประเทศ จึงจะถือ
วําเป็นเอกสารที่ถูกต๎อง  
   ๓.๑.๖   บัญชีเอกสารสํวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎าง
ภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข๎อ ๑.๖(๑) โดยไมํต๎องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) File (Port Format)   
    
    ทั้งนี้  เมื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารสํวนที่ ๑ 
ครบถ๎วนถูกต๎องแล๎ว ระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ จะสร๎างบัญชีเอกสารสํวนที่ ๑ ตามแบบในข๎อ 
๑.๖(๑) ให๎โดยผู๎ยื่นข๎อเสนอไมํต๎องแนบบัญชีเอกสารสํวนที่ ๑ ดังกลําวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)        
  ๓.๒ ส่วนที่ ๒   อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดังตํอไปนี้ 
   ๓.๒.๑ ในกรณีที่ผู๎ยื่นข๎อเสนอมอบอ านาจให๎บุคคลอ่ืนลงนามแทนในเอกสารการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน ให๎แนบหนังสือมอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร๎อม
ส าเนาส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ๎าน  ฉบับที่ใช๎อยูํปัจจุบันของผู๎มอบอ านาจ ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ๎านฉบับที่ใช๎อยูํปัจจุบันของผู๎รับมอบอ านาจ และส าเนาหนังสือส าคัญ
แสดงการเปลี่ยนชื่อตัว (ถ๎ามี) และส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ๎ามี)  พร๎อมทั้ง
รับรองส าเนาถูกต๎องด๎วย จ านวน ๑ ชุด     
   ๓.๒.๒ แคตตาล็อกของสิ่งของที่เสนอขาย จ านวน ๑ ชุด 
   ๓.๒.๓ หลักประกันการเสนอราคา ตามข๎อ ๕  
   ๓.๒.๔ บัญชีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นภาษาไทยของ สีอากาศยาน, ทินเนอร์ผสม
สีอากาศยาน และน้ ายาลอกสี  รายการละ ๑ ชุด 
   ๓.๒.๕ บัญชีรายการของตัวอยําง ตามข๎อ ๔.๖ 
   ๓.๒.๖ บัญชีรายละเอียดสิ่งของที่เสนอราคา  จ านวน ๑ ชุด  ตามแบบในข๎อ ๑.๗   
   ๓.๒.๗  บัญชีเอกสารสํวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎าง
ภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข๎อ ๑.๖(๒) โดยไมํต๎องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)         
   ทั้งนี้ เมื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารสํวนที่  ๒ ครบถ๎วน 
ถูกต๎องแล๎ว  ระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร๎างบัญชีเอกสารสํวนที่ ๒ ตามแบบในข๎อ ๑.๖(๒) 
ให๎โดยผู๎ยื่นข๎อเสนอไมํต๎องแนบบัญชีเอกสารสํวนที่ ๒ ดังกลําวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
 ๔. การเสนอราคา 
  ๔.๑ ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องยื่นข๎อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ก าหนดไว๎ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไมํมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  และจะต๎อง
กรอกข๎อความให๎ถูกต๎องครบถ๎วน    พร๎อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู๎ยื่นข๎อเสนอ โดยไมํ
ต๎องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)         
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   ๔.๒ ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคา
รวมและหรือราคาตํอหนํวย และหรือตํอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ท๎ายใบเสนอราคาให๎ถูกต๎อง โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้น  ซ่ึงรวมภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน (ถ๎ามี)  คําขนสํง  คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอ่ืนๆ ทั้งปวง  
จนกระท่ังสํงมอบพัสดุให๎  ณ กองคลังทหารชําง  กรมการทหารชําง  คํายภาณุรังษี  อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 
   ราคาที่เสนอ  จะต๎องเสนอก าหนดยืนราคา  ไมํน๎อยกวํา ๑๒๐ วัน  นับแตํวันเสนอราคา โดย
ภายในก าหนดยืนราคา  ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องรับผิดชอบราคาที่ตนได๎เสนอไว๎  และจะถอนการเสนอราคามิได๎ 
  ๔.๓ ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องก าหนดเวลาสํงมอบพัสดุ    ไมํเกิน ๖๐ วัน    นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได๎รับหนังสือแจ๎งจาก กรม ให๎สํงมอบพัสด ุ
  ๔.๔ ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องแจ๎งในบัญชีรายละเอียดสิ่งของที่เสนอด๎วยวําสิ่งของที่เสนอขายเป็น
ผลิตภัณฑ์ยี่ห๎อใด รุํนใด หรือเครื่องหมายอะไร และผลิตจากประเทศใด 
  ๔.๕ ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องสํงแคตตาล็อกของสีอากาศยาน, ทินเนอร์ผสมสีอากาศยาน และน้ ายา
ลอกสี ไปพร๎อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์   เพ่ือประกอบการพิจารณา  
หลักฐานดังกลําวนี้  กรม จะยึดไว๎เป็นเอกสารของทางราชการ    
    ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให๎พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถํายจะต๎องรับรองส าเนาถูกต๎อง 
โดยผู๎มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดูต๎นฉบับแคตตาล็อก  ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องน าต๎นฉบับมาให๎คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๑ วัน 
  ๔.๖ ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องสํงตัวอยํางสีพอลิยูรีเทน ขนาด ๑ แกลลอน  สีละ ๑ กระป๋อง,ทินเนอร์
ส าหรับผสมสีพอลิยูรีเทน ขนาด ๑ แกลลอน จ านวน ๑๔ กระป๋อง ,สีรองพ้ืนเคลือบผิวโลหะส าหรับสีพอลิยูรีเทน  
ขนาด ๑ แกลลอน  จ านวน ๑ กระป๋อง, น้ ายาลอกสี แบบ ๒ บรรจุ ๑ ลิตร จ านวน ๑ กระป๋อง, สีรองพ้ืนส าหรับสี
พอลิยูรีเทน  ขนาด ๑ แกลลอน จ านวน ๑ กระป๋อง และทินเนอร์ส าหรับผสมสีรองพ้ืนส าหรับสีพอลิยูริเทน ขนาด 
๑ แกลลอน  จ านวน ๑ กระป๋อง โดยลงลายมือผู๎ยื่นข๎อเสนอพร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี) ก ากับในเอกสารด๎วย พร๎อม
สรุปจ านวนเอกสารที่จัดสํงหรือน ามาแสดง  ตามบัญชีเอกสารสํวนที่ ๒   เพ่ือใช๎ในการประกอบการ พิจารณา
คุณลักษณะเฉพาะของทางราชการ ในวันที่_ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหวํางเวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึง  ๑๖.๓๐   น.  
ณ กองคลังทหารชําง กรมการทหารชําง  คํายภาณุรังษี  อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  
   หากสํงตัวอยํางไมํครบตามจ านวน ทางราชการจะถือวําเป็นการปฏิบัติที่ผิดเงื่อนไขตาม
เอกสารประกวดราคาซื้อในสํวนที่เป็นสาระส าคัญ ทั้งนี้กรม จะไมํรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแกํ
ตัวอยํางดังกลําว  
  ๔.๗ เอกสารที่เป็นภาษาตํางประเทศ  ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องแนบค าแปลเป็นภาษาไทยที่ถูกต๎อง
สมบูรณ์   โดยผู๎เชี่ยวชาญการแปลที่จดทะเบียนไว๎กับส านักงานศาลยุติธรรมเป็นผู๎แปล   และรับรองค าแปล พร๎อม
แนบส าเนาหลักฐานการจดทะเบียนของผู๎แปลมาด๎วย 
   กรณีท่ีค าแปลเอกสารเป็นภาษาไทยกับฉบับภาษาอังกฤษมีข๎อความขัดแย๎งกัน  ทางราชการ
จะถือเอาภาษาไทยเป็นหลักในการพิจารณา หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล๎วเห็นวําค าแปลที่ขัดแย๎งนั้น
กํอให๎เกิดการได๎เปรียบเสียเปรียบกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอื่นอยํางเห็นได๎ชัด ทางราชการจะถือวําเป็นการผิดเงื่อนไขใน
สาระส าคัญ ซึ่งอาจไมํรับพิจารณาผู๎ยื่นข๎อเสนอรายนั้นก็ได๎ 
  ๔.๘ เอกสารที่เสนอตํอทางราชการต๎องประทับตรา บริษัท , ห๎าง , ร๎าน (ถ๎ามี)  และลงนามก ากับ
ไว๎ด๎วยทุกหน๎า 
  ๔.๙ กํอนการเสนอราคา    ผู๎ยื่นข๎อเสนอควรตรวจดูรํางสัญญา   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให๎ถี่ถ๎วน   และเข๎าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียกํอน   ที่จะตกลงยื่นข๎อเสนอตาม
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
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    ๔.๑๐ ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องยื่นข๎อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๖๕๑ ระหวํางเวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึง  ๑๖.๓๐  น. 

     เมื่อพ๎นก าหนดเวลายื่นข๎อเสนอแล๎ว จะไมํรับเอกสารการยื่นข๎อเสนอและการเสนอราคาใดๆ 
โดยเด็ดขาด 
  ๔.๑๑ ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องจัดท าเอกสารส าหรับใช๎ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารความ
ครบถ๎วน ถูกต๎องและชัดเจนของเอกสาร  PDF File กํอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล๎วจึงสํงข๎อมูล (Upload) 
เพ่ือเป็นการเสนอราคาให๎แกํหนํวยงานของรัฐ ผํานทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์  
  ๔.๑๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู๎ยื่นข๎อเสนอแตํละรายวํา เป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอ่ืน ตามข๎อ 
๑.๕(๑) หากปรากฏวําผู๎ยื่นข๎อเสนอรายใดเป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอ่ืน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันนั้นออกจากการเป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอ 

  หากปรากฏตํอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กํอนหรือในขณะที่มี
การพิจารณาข๎อเสนอวํา  มีผู๎ยื่นข๎อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม 
ตามข๎อ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ  เชื่อวํามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม  
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอ และ กรมจะพิจารณาลงโทษ   ผู๎
ยื่นข๎อเสนอดังกลําวเป็นผู๎ทิ้งงาน เว๎นแตํ กรม จะพิจารณาเห็นวํา ผู๎ยื่นข๎อเสนอรายนั้นมิใชํเป็นผู๎ริเริ่มให๎มีการ
กระท าดังกลําว และได๎ให๎ความรํวมมือเป็นประโยชน์ตํอการพิจารณาของ กรม 

     ๔.๑๓ ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะตอ๎งปฏิบัติ ดังนี้.- 
    (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว๎ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
    (๒) ราคาที่เสนอจะต๎องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคําเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ๎ามี) รวมคําใช๎จําย
ทั้งปวงไว๎ด๎วยแล๎ว 
    (๓) ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องลงทะเบียนเพื่อเข๎าสูํกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่
ก าหนด 
    (๔) ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล๎วไมํได๎ 
    (๕) ผู๎ยื่นข๎อเสนอสามารถศึกษาและท าความเข๎าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด๎วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว๎ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
  ๔.๑๔ ผู๎ยื่นข๎อเสนอรายที่ ได๎รับแจ๎งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ จะต๎องจัดท าบัญชีรายละเอียดราคาตํอหนํวยและราคารวม ของสีปรนนิบัติบ ารุงอากศยาน จ านวน 
๑๙ รายการ ตามผนวก ก ที่แนบท๎ายเอกสารประกวดราคาฯ  โดยราคารวมของแตํละรายการรวมกันจะต๎องไมํสูง
กวําราคารวมที่ได๎เสนอราคาไว๎ในวันยื่นข๎อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ยื่นเสนอราคาตํอคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๕. หลักประกันการเสนอราคา 
  ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องวางหลักประกันการเสนอราคาพร๎อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใด ดังตํอไปนี้  จ านวน  ๔๐๐,๑๐๓.- บาท (สี่
แสนหนึ่งร๎อยสามบาทถ๎วน) 
  ๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจําย “กองทัพบก โดยกรมการทหารชําง”  ซ่ึงเป็นเช็คหรือ 
ดราฟท์ลงวันที่ที่ใช๎เช็คหรือดราฟท์นั้น ช าระตํอเจ๎าหน๎าที่ในวันที่ยื่นข๎อเสนอ หรือกํอนวันนั้นไมํเกิน ๓ วันท าการ 

http://www.gprocurement.go.th/
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  ๕.๒ หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ  ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด 
 
  ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  ๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบ
กิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหํงประเทศไทยแจ๎งเวียนให๎ทราบ โดยอนุโลมให๎ใช๎ตามตัวอยํางหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
  กรณีท่ีผู๎ยื่นข๎อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจํายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ า
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต๎องสํงต๎นฉบับ
เอกสารดังกลําวมาให๎ กรม ตรวจสอบความถูกต๎องในวันที่  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหวํางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 
๑๖.๓๐ น. 
                          กรณีท่ีผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ยื่นข๎อเสนอในรูปแบบของ "กิจการรํวมค๎า" ประสงค์จะใช๎หนังสือค้ า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให๎ระบุชื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอในหนังสือค้ า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้ 
                          (๑) กรณีท่ีกิจการรํวมค๎าได๎จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ ให๎ระบุชื่อกิจการรํวมค๎าดังกลําว 
เป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอ 
                          (๒) กรณีท่ีกิจการรํวมค๎าไมํได๎จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ ให๎ระบุชื่อผู๎เข๎ารํวมค๎ารายที่
สัญญารํวมค๎าก าหนดให๎เป็นผู๎เข๎ายื่นข๎อเสนอกับหนํวยงานของรัฐเป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอ 
                          ทั้งนี้ "กิจการรํวมค๎าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ" หมายความวํา กิจการรํวมค๎าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลตํอกรมพัฒนาธุรกิจการค๎า กระทรวงพาณิชย์ 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามข๎อนี้ กรมจะคืนให๎ผู๎ยื่นข๎อเสนอหรือผู๎ค้ าประกันภายใน ๑๕ 
วัน นับถัดจากวันที่กรมได๎พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู๎ชนะการประกวดราคาเรียบร๎อยแล๎ว เว๎นแตํผู๎ยื่น
ข๎อเสนอรายที่คัดเลือกไว๎ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดหรือได๎คะแนนรวมสูงสุดไมํเกิน ๓ ราย ให๎คืนได๎ตํอเมื่อได๎ท าสัญญา
หรือข๎อตกลง หรือผู๎ยื่นข๎อเสนอได๎พ๎นจากข๎อผูกพันแล๎ว  
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมํวําในกรณีใด ๆ จะคืนให๎โดยไมํมีดอกเบี้ย 
 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข๎อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  กรม จะพิจารณา
ตัดสินโดยใช๎หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวมต่่าสุด 
  ๖.๒ หากผู๎ยื่นข๎อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎องตามข๎อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการยื่นข๎อเสนอไมํ
ถูกต๎อง  หรือไมํครบถ๎วนตามข๎อ ๓  หรือยื่นข๎อเสนอไมํถูกต๎องตาม ข๎อ ๔ แล๎ว  คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไมํรับพิจารณาข๎อเสนอของผู๎ยื่นข๎อเสนอรายนั้น  เว๎นแตํ  ผู๎ยื่นข๎อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมํครบถ๎วน หรือเสนอรายละเอียดแตกตําง
ไปจากเงื่อนไขที่ กรม ก าหนดไว๎ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ในสํวนที่มิใชํสาระส าคัญ   
และความแตกตํางนั้นไมํมีผลท าให๎เกิดการได๎เปรียบเสียเปรียบตํอผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน๎อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผํอนปรนการตัดสิทธิผู๎ยื่นข๎อเสนอรายนั้น 
  ๖.๓ กรม  สงวนสิทธิไมํพิจารณาข๎อเสนอของผู๎ยื่นข๎อเสนอ โดยไมํมีการผํอนผัน ในกรณี 
ดังตํอไปนี้ 
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   (๑) ไมํปรากฏชื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอรายนั้น ในบัญชีผู๎รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู๎ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ
การจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ของ กรม 
   (๒) ไมํกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อยํางหนึ่งอยําง
ใดหรือท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๓) เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอ่ืน 
  ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือกรมมีสิทธิให๎ผู๎ยื่นข๎อเสนอชี้แจงข๎อเท็จจริง  เพ่ิมเติมได๎   กรมมีสิทธิที่จะ
ไมํรับราคาหรือไมํท าสัญญา หากข๎อเท็จจริงดังกลําวไมํเหมาะสม หรือไมํถูกต๎อง 
  ๖.๕ กรม ทรงไว๎ซึ่งสิทธิที่จะไมํรับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได๎  
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยไมํพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได๎ สุดแตํจะพิจารณา ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให๎ถือวําการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด  ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะเรียกร๎องคําเสียหายใดๆ มิได๎ 
รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู๎ยื่นข๎อเสนอเป็นผู๎ทิ้งงาน ไมํวําจะเป็น
ผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ได๎รับการคัดเลือกหรือไมํก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได๎วําการยื่นเสนอกระท าการโดย ไมํสุจริต เชํน การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช๎ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข๎อเสนอแทน   เป็นต๎น 
  ในกรณีที่ผู๎ยื่นข๎อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได๎วําไมํอาจด าเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได๎ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม
จะให๎ผู๎ยื่นข๎อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให๎เชื่อได๎วํา ผู๎ยื่นข๎อเสนอสามารถด าเนินงานตามเอกสาร
ประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ให๎เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไมํเป็นที่รับฟังได๎  กรมมีสิทธิที่จะไมํรับข๎อเสนอ
หรือไมํรับราคาของผู๎ยื่นข๎อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู๎ยื่นข๎อเสนอดังกลําวไมํมีสิทธิเรียกร๎องคําใช๎จํายหรือคําเสียหายใดๆ 
จากกรม 
  ๖.๖ กํอนลงนามในสัญญา กรม อาจประกาสยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏ
วํา มีการกระท าที่เข๎าลักษณะผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได๎รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์รํวมกัน 
หรือมีสํวนได๎เสียกับผู๎อ่ืนข๎อเสนอรายอ่ืน  หรือขัดขวางการแขํงขันอยํางเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู๎ยื่นข๎อเสนอ
รายอื่น หรือเจ๎าหน๎าที่ในการเสนอราคา หรือสํอวํากระท าการทึจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
 ๗. การท่าสัญญาซื้อขาย 
  ๗.๑ ในกรณีที่ผู๎ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  สามารถสํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วน ภายใน 
๕ วันท าการของทางราชการ  นับแตํวันที่ท าข๎อตกลงซื้อ  กรมจะพิจารณาจัดท าข๎อตกลงเป็นหนังสือแทนการท า
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข๎อ ๑.๓ ก็ได๎ 
  ๗.๒ ในกรณีที่ผู๎ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไมํสามารถสํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วน ภายใน 
๕ วันท าการของทางราชการ หรือกรมเห็นวําไมํสมควรจัดท าข๎อตกลงเป็นหนังสือ ตามข๎อ ๗.๑  ผู๎ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต๎องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุ ในข๎อ ๑.๓ กับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจาก
วันที่ได๎รับแจ๎ง และจะต๎องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเทํากับร๎อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ได๎ให๎กรมยึดถือไว๎ในขณะท าสัญญา โดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใด  ดังตํอไปนี้ 
   (๑) เงินสด 
   (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจํายให๎แกํ   " กองทัพบก โดย กรมการทหารชําง "  ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่
ที่ท าสัญญา หรือกํอนหน๎านั้นไมํเกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
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   (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกัน  ดังระบุใน
ข๎อ ๑.๔(๒) 
   (๔) หนังสือค้ าประกันของ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได๎รับอนุญาตให๎
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหํงประเทศไทยแจ๎งเวียนให๎ทราบ โดยอนุโลมให๎ใช๎ตามตัวอยํางหนังสือค้ า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข๎อ ๑.๔ (๒) 
   (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให๎ โดยไมํมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู๎ชนะการยื่น
ข๎อเสนอ (ผู๎ขาย) พ๎นจากข๎อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล๎ว 
   หลักประกันนี้จะคืนให๎ โดยไมํมีดอกเบี้ย  ตามอัตราสํวนของพัสดุที่ซื้อ ซึ่ง กรม ได๎รับมอบไว๎
แล๎ว 
 ๘. คําจ๎างและการจํายเงิน 
  กรม จะจํายคําสิ่งของซึ่งได๎รวมภาษีมูลคําเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และคําใช๎จํายทั้งปวงแล๎ว  
ให๎แกํผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นผู๎ขาย  เมื่อผู๎ขายได๎สํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วน ตามสัญญาซื้อขายหรือ
ข๎อตกลงเป็นหนังสือ และ กรม ได๎ตรวจรับสิ่งของไว๎เรียบร๎อยแล๎ว 
 ๙. อัตราค่าปรับ 
  คําปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท๎ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้  หรือข๎อตกลงซื้อ
ขายเป็นหนังสือ ให๎คิดในอัตราร๎อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ของราคาคําสิ่งของที่ยังไมํได๎รับมอบตํอวัน 
 ๑๐. การรับประกันความช่ารุดบกพร่อง 
  ผู๎ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได๎ท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข๎อ ๑.๓ หรือ
ท าข๎อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล๎วแตํกรณี จะต๎องรับประกันความช ารุดบกพรํองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมํน๎อยกวํา  ๑ (หนึ่ง)  ปี นับถัดจากวันที่กรมได๎รับมอบสิ่งของ  โดยต๎องรีบจัดการซํอมแซมแก๎ไขให๎ใช๎
การได๎ดีดังเดิมภายใน  ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งความช ารุดบกพรํอง  
 ๑๑. การจ่ายเงิน 
  ทางราชการจะจํายเงินคําสิ่งของให๎กับผู๎ขาย  เมื่อผู๎ซื้อได๎รับมอบสิ่งของไว๎ถูกต๎องครบถ๎วนตาม
สัญญาแล๎ว หรืออาจแบํงจํายเป็นงวดตามจ านวนสิ่งของที่ได๎รับมอบก็ได๎  แตํการสํงมอบในแตํละครั้งต๎องไมํน๎อย
กวําร๎อยละ ๓๐ ของมูลคําสิ่งของทั้งหมดตามสัญญา 
 ๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  ๑๒.๑ การจัดซื้อครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาได๎ตํอเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจําย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลใช๎บังคับ และได๎รับจัดสรรงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ จากส านักงบประมาณแล๎ว และในกรณีท่ีไมํได๎รับการจัดสรรงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑   จากส านักงบประมาณเพ่ือการจัดหาในครั้งดังกลําว กรมการทหารชําง สามารถยกเลิกการจัดหาได๎ 
  ๑๒.๒ เงินคําพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ได๎มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ขณะนี้ 
กรม ยังไมํได๎รับอนุมัติงบประมาณอ่ืนใดในการด าเนินการครั้งนี้ 
   การลงนามในสัญญาจะกระท าได๎ตํอเมื่อ กรมได๎รับอนุมัติเงินคําพัสดุจากงบประมาณ
ประจ าปีจากกองทัพบกแล๎วเทํานั้น 
  ๑๒.๓ ทั้งนี้ หากกรมได๎รับการสั่งจํายงบประมาณไมํครบตามจ านวนที่ต๎องการ กรม ขอสงวน
สิทธิที่จะซื้อตามวงเงินงบประมาณที่ได๎รับจริง 
 



 14 

  ๑๒.๔ เมื่อ กรม ได๎คัดเลือกผู๎ยื่นข๎อเสนอรายใดให๎เป็นผู๎ขาย และได๎ตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได๎
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล๎ว ถ๎าผู๎ขายจะต๎องสั่งหรือน าสิ่งของดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศ และของนั้นต๎อง
น าเข๎ามาโดยทางเรือในเส๎นทางที่มีเรือไทยเดินอยูํ และสามารถให๎บริการรับขนได๎ตามที่รัฐมนตรีวําการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่งเป็นผู๎ขาย จะต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการพาณิชย์นาวี 
ดังนี้.- 
   (๑) แจ๎งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศตํอกรมเจ๎าทํา ภายใน 
๗ วัน นับตั้งแตํวันที่ผู๎ขายสั่ง หรือซื้อของจากตํางประเทศ เว๎นแตํเป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
   (๒) จัดการให๎สิ่งของที่ซื้อขายดังกลําวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชํนเดียวกับเรือ
ไทย จากตํางประเทศมายังประเทศไทย เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากกรมเจ๎าทํา ให๎บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชํ
เรือไทย ซึ่งจะต๎องได๎รับอนุญาตเชํนนั้นกํอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (๓) ในกรณีที่ไมํปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู๎ขายจะต๎องรับผิดตามกฎหมายวําด๎วยการ  
สํงเสริมการพาณิชย์นาวี 
  ๑๒.๕ ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่ง กรม ได๎คัดเลือกแล๎ว ไมํไปท าสัญญา หรือข๎อตกลงภายในเวลาที่   ทาง
ราชการก าหนดตามระบุไว๎ในข๎อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข๎อเสนอ หรือเรียกร๎องจากผู๎ออกหนังสือค้ า
ประกันการยื่นข๎อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร๎องให๎ชดใช๎ความเสียหายอ่ืน (ถ๎ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให๎เป็น
ผู๎ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว๎าวยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  ๑๒.๖ กรม สงวนสิทธิที่จะแก๎ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข๎อก าหนดในแบบสัญญา ให๎เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ๎ามี) 
                      ๑๒.๗  กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ๎างในกรณีตํอไปนี้ได๎ โดยที่ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะ
เรียกร๎องคําเสียหายใดๆ จาก กรมไมํได๎ 
   (๑) กรม ไมํได๎รับการจัดสรรเงินงบประมาณท่ีจะใช๎ในการจัดซื้อจัดจ๎าง หรือเงิน
งบประมาณท่ีได๎รับจัดสรรไมํเพียงพอที่จะท าการจัดซื้อจัดจ๎างนั้นตํอไป 
   (๒) มีการกระท าที่เข๎าลักษณะผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ๎างหรือที่ได๎รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์รํวมกัน  หรือมีสํวนได๎เสียกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขํงขันอยํางเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู๎ยื่นเสนอรายอื่นหรือเจ๎าหน๎าที่ในการเสนอราคา  หรือสํอวํากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอ
ราคา 
    (๓) การท าการจัดซื้อจัดจ๎างตํอไปอาจกํอให๎เกิดความเสียหายแกํ กรม หรือกระทบตํอ
ประโยชน์สาธารณะ 
     (๔) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกันกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง
ออกตามความในกกหมายวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหวํางระยะเวลาการซื้อ ผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นผู๎ขาย ต๎องปฏิบัติ ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกฏหมายและระเบียบได๎ก าหนดไว๎โดยเครํงครัด 
 ๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
  กรม สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล๎วเสร็จตามสัญญาของผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ได๎รับการคัดเลือกให๎
เป็นผู๎ขาย  เพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎ประกอบการ 
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  ทั้งนี้  หากผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ได๎รับการคัดเลือกไมํผํานเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข๎อเสนอ
หรือท าสัญญากับ กรมไว๎ชั่วคราว 
  

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