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ประกาศกรมการทหารชาง 

เรื่อง  ประกวดราคาซ้ือชุดสํารวจท่ัวไป 
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

----------------------------------- 
 กรมการทหารชาง   มีความประสงคจะประกวดราคาซ้ือชุดสํารวจท่ัวไป ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  ราคากลางของงานซ้ือในการประกวดราคาครั้งนี้  เปนเงินท้ังสิ้น ๔,๘๖๓,๕๐๐.-บาท      
(สี่ลานแปดแสนหกหม่ืนสามพันหารอยบาทถวน)  ตามรายการ ดังนี้ 
      - ชุดสํารวจท่ัวไป   จํานวน  ๕  ชุด 

  ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

     ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
      ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

     ๔. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 
เนื่องจากเปนผู ท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนด ตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
      ๕. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
  ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
            ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว      
โดยตองเปนผูผลิต หรือผูแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิต 
          ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกกรมการทหาร
ชาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
          ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
 (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
  ๑๑. ผูยื่นขอเสนอยื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้.- 
        ๑๑.๑ กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาท่ี
จดทะเบียนนิติบุคคลใหม จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และ
การยื ่นขอเสนอใหยื ่นขอเสนอในนาม “กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติดานผลงานกิจการรวมคาดังกลาว 
สามารถนาํผลงานของผูท่ีเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได 
 
 
 
 

         - ราง - 



- ๒ - 
       ๑๑.๒ กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคล แต
ละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุกราย จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา 
เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคาราย
ใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการยื่นขอเสนอกับกรมและการแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมกับการยื่น
ขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงาน
ของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอได 
       ท้ังนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา  กิจการรวมคา ที่จด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
 กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  ในวันท่ี         
๕ มิถุนายน ๒๕๖๒   ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึง  ๑๖.๓๐ น. 

  ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา  

                 ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.engrdept.com หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๓๒๓๓-๗๐๑๔  ตอ  ๕๓๒๒๘  ในวันและเวลาราชการ 

   
  ประกาศ    ณ    วันท่ี    ๒๗   พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒          

 
                (ลงชื่อ) พลตร ี  ทรงยศ  อินทรเนตร 

            (ทรงยศ  อินทรเนตร) 
                           รองเจากรมการทหารชาง ทําการแทน 
                                                                           เจากรมการทหารชาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.engrdept.com/


เอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
เลขท่ี    ๕๒ /๒๕๖๒ 
การซ้ือชุดสํารวจท่ัวไป 

ตามประกาศ กรมการทหารชาง    
ลงวันท่ี   ๒๗   พฤษภาคม ๒๕๖๒  #. 

----------------------- 
  กรมการทหารชาง    ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “กรม”  มีความประสงคจะประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส   ตามรายการดังนี้.- 
      ชุดสํารวจท่ัวไป   จํานวน   ๕   ชุด 

ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใชงานไดทันที และมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้.- 
 ๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  ๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
  ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 
  ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
   (๑) หลักประกันสัญญา 
  ๑.๕ บทนิยาม 
   (๑) ผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
   (๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
   (๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 
  ๑.๗ บัญชีรายละเอียดสิ่งของท่ีเสนอราคา 
  ๑.๘ บัญชีรายการของตัวอยาง 
 ๒. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 
                     ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
      ๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย 
      ๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
      ๒.๔ ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 
เนื่องจากเปนผู ท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนด ตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
      ๒.๕ ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปน          หุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
           ๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                  ๒.๗ เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดังกลาว โดยตองเปน
ผูผลิต หรือผูแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิต  



          ๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก    กรมการ
ทหารชาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
          ๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาล   ของผู
ยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
                    ๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(e -Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
          ๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอยื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้.- 
                            ๒.๑๑.๑ กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคา 
ท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลใหม จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการยื่น
ขอเสนอใหยื่นขอเสนอในนาม “กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติดานผลงานกิจการรวมคาดังกลาว สามารถนําผลงาน
ของผูท่ีเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได 
                            ๒.๑๑.๒ กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม  โดยหลักการนิติบุคคล 
และแตละนิติบุคคลท่ีเขารวมทุกราย จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวน
แตในกรณีท่ีกิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษร กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่ง
เปนผูรับผิดชอบหลักในการยื่นขอเสนอกับกรม และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมกับการยื่นขอเสนอประกวดราคา
ทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานของผูรวมคาหลักรายเดียวเปน
ผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอได 
ท้ังนี้  “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ี 
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย 

 ๓. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
  ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง 
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  โดยแยกเปน ๒ สวน  คือ 
  ๓.๑ สวนท่ี ๑  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   ๓.๑.๑  ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
    ๓.๑.๑.๑ หางหุนสวนสามัญ  หรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล (ไมเกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร) บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง  
    ๓.๑.๑.๒ บริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  (ไมเกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร)  หนังสือบริคณหสนธ ิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ    ผูมี
อํานาจควบคุม (ถามี)  บัญชีผูถือหุนรายใหญ และสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   ๓.๑.๒ ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
   ๓.๑.๓ ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน ๓.๑.๑ หรือ ๓.๑.๒ ของผูรวมคาแลวแตกรณี 
   ๓.๑.๔ สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  
   ๓.๑.๕ หลักฐานการเปนผูผลิต หรือผูแทนจําหนายสิ่งของท่ีตองการซ้ือ ดังนี้ 
    ๓.๑.๕.๑ ในกรณีผูยื่นขอเสนอ  เปนผูผลิต  สิ่งของท่ีทางราชการตองการซ้ือในประเทศ
ไทย  ใหแนบสําเนาใบอนุญาตตั้งโรงงาน  (แบบ รง.๒)  หรือใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงาน     (แบบ รง.๔)  
และใบอนุญาตขยายโรงงาน (แบบ รง.๓)(ถามี) ของกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีมี  และใชอยูในปจจุบัน  หากใบอนุญาต
ใหประกอบกิจการโรงงานหมดอายุ ใหผูเสนอราคาแนบหนังสือของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับรองวาเปนโรงงานท่ี



สามารถดําเนินการตอไปไดตามกฎหมายเพ่ิมเติมแนบไปดวย และใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานนี้ ตองปรากฏ
นามผูไดรับอนุญาตเปนบุคคลเดียวกันโดยแนบหลักฐานท่ีแสดงวาเปนผูมีอํานาจ     ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคลไปดวย 
    ๓.๑.๕.๒ กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอ ท่ีเปนผูแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิต จะตองแนบสําเนา
หนังสือแตงตั้งจากผูผลิตใหเปนผูแทนจําหนายสิ่งของท่ีทางราชการตองการซ้ือ ดังนี้ 
     ๓.๑.๕.๒.๑ กรณีไดรับการแตงตั้งจากผูผลิตท่ีมีสถานท่ีประกอบการ
ภายในประเทศ จะตองแนบหลักฐานตามขอ ๓.๑.๕.๑  ซ่ึงเปนของผูผลิตมาแสดงดวย 
     ๓.๑.๕.๒.๒ กรณีไดรับการแตงตั้งจากผูผลิต ท่ีมีสถานท่ีประกอบการใน
ตางประเทศ จะตองแนบหนังสือแตงตั้งซ่ึงออกใหโดยผูผลิตท่ีเปนสํานักงานใหญมาแสดงดวย 
     ๓.๑.๕.๒.๓ กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอ ไมอาจนําเอกสารซ่ึงออกใหโดยผูผลิตท่ีเปน
สํานักงานใหญไปแสดงได จะตองใหผูใดผูหนึ่งตอไปนี้ รับรองวาเปนบริษัทสาขาในลักษณะ Subsidiary (บริษัท   ท่ี
ควบคุมโดยบริษัทใหญ)  หรือ Branch  ท่ีมีอํานาจออกหนังสือรับรองแทนได  โดยยื่นพรอมขอเสนอและเสนอราคา 
คือ 
      ๓.๑.๕.๒.๓.๑ บริษัทผูผลิตท่ีเปนสํานักงานใหญ 
      ๓.๑.๕.๒.๓.๒ สถานทูตในประเทศไทยท่ีบริษัทสาขา ในลักษณะเปน 
Subsidiary หรือ Branch ตั้งอยู 
      ๓.๑.๕.๒.๓.๓ เจาหนาท่ีของรัฐ ท่ีมีอํานาจเซ็นรับรองเอกสาร   ใน
ประเทศท่ีบริษัทสาขา ในลักษณะเปน Subsidiary หรือ Branch ตั้งอยู 
    ๓.๑.๕.๓  หนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายท่ีทําในตางประเทศ ซ่ึงผูประสงคจะเสนอราคา
นําไปแสดงเปนหลักฐานตอทางราชการ  เพ่ือประกอบการเสนอราคา การทําสัญญา การแกไขสัญญา การขอขยาย
เวลาทําการตามสัญญา การของดหรือลดคาปรับ หรือการอ่ืนใดซ่ึงเก่ียวของกับการดําเนินการซ้ือของทางราชการใน
ครั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการตางประเทศ วาดวยการรับรองเอกสาร พ.ศ.๒๕๓๙  
ดังนี้ 
                  ๓.๑.๕.๓.๑ เอกสารดังกลาวจะตองผานการรับรองจากเจาหนาท่ีสถานทูต
หรือสถานกงสุลของตางประเทศในไทย และผานการรับรองจากกระทรวงการตางประเทศ จึงจะถือวาเปนเอกสารท่ี
ถูกตอง หรือ 
                  ๓.๑.๕.๓.๒ เอกสารดังกลาวจะตองผานการรับรองจากเจาหนาท่ีสถานทูต
หรือสถานกงสุลของไทยท่ีมีอาณาเขตในประเทศนั้นๆ และผานการรับรองจากกระทรวงการตางประเทศ จึงจะถือวา
เปนเอกสารท่ีถูกตอง 
   ๓.๑.๖   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  ตามแบบในขอ ๑.๖(๑) โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) File (Port Format)  
    ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบในขอ ๑๖ (๑) 
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

  ๓.๒ สวนท่ี ๒   อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   ๓.๒.๑ ในกรณีผู ยื ่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามแทน ใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมีอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ท้ังนี้หากผูรับ
มอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
   ๓.๒.๒ แคตตาล็อกตัวจริงของชุดสํารวจท่ัวไป  จํานวน  ๑ ชุด 
 
 
 



        ๓.๒.๓ บัญชีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเปนภาษาไทยของชุดสํารวจท่ัวไป จํานวน ๑ ชุด 
   ๓.๒.๔ บัญชีรายละเอียดสิ่งของท่ีเสนอราคา จํานวน ๑ ชุด 
   ๓.๒.๕ บัญชีรายการของตัวอยาง จํานวน ๑ ชุด รายละเอียดตามขอ ๔.๖ 
   ๓.๒.๖ บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)         
   ท้ังนี้  เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ครบถวน ถูกตอง
แลว  ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) ใหโดยผูยื่น
ขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
 ๔. การเสนอราคา 
  ๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ                ดวย
อิเล็กทรอนิกส ตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น           และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอ โดย ไมตอง
แนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)   
      ๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดย
เสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ 
ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ 
โดยคิดราคารวมท้ังสิ้น ซ่ึงเปนราคายกเวนคาอากรทางศุลกากร แตรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน คาขนสง  คา
จดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง  จนกระท่ังสงมอบพัสดุให  ณ กองคลังทหารชาง  กรมการทหารชาง  คาย
ภาณุรังษี  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 
   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน  นับแตวันเสนอราคา  โดย
ภายในกําหนดยืนราคา  ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 
  ๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ  ไมเกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ซ้ือขาย  
  ๔.๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองแจงในบัญชีรายละเอียดสิ่งของท่ีเสนอดวยวาชุดสํารวจท่ัวไป  เปน
ผลิตภัณฑยี่หอใด, ตรา หรือเครื่องหมายอะไร, และผลิตจากประเทศใด 
  ๔.๕ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อกชุดสํารวจท่ัวไป  ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้  กรม  จะยึดไวเปนเอกสารของทาง
ราชการ    
    สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผู
มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีความประสงค
จะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก  ผูยื่นขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๑ วัน 
  ๔.๖ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางพัสดุท่ีเสนอ จํานวน ๑ ชุด โดยลงลายมือชื่อผูยื่นขอเสนอพรอม

ประทับตรา (ถามี) กํากับในเอกสารดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารท่ีจัดสงหรือนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสาร 
สวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) เพ่ือใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของทาง
ราชการ  ในวันท่ี  ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒   ระหวางเวลา   ๐๘๓๐  น.  ถึง  ๑๖๓๐  น.  ณ กองคลังทหารชาง กรมการ
ทหารชาง คายภาณุรังษี  อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี        
   ท้ังนี้ กรมจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแกของตัวอยางดังกลาว ตัวอยางท่ี
เหลือหรือไมใชแลว กรมจะคืนใหแกผูยื่นขอเสนอ    



  ๔.๗ เอกสารท่ีเปนภาษาตางประเทศ  ผูยื่นขอเสนอตองแนบคําแปลเปนภาษาไทยท่ีถูกตองสมบูรณ   
โดยผูเชี่ยวชาญการแปลท่ีจดทะเบียนไวกับสํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูแปล  และรับรองคําแปลพรอมแนบสําเนา
หลักฐานการจดทะเบียนของผูแปลมาดวย 
   กรณีท่ีคําแปลเอกสารเปนภาษาไทยกับฉบับภาษาอังกฤษมีขอความขัดแยงกัน  ทางราชการจะ
ถือเอาภาษาไทยเปนหลักในการพิจารณา หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นวาคําแปลท่ีขัดแยงนั้นกอใหเกิดการ
ไดเปรียบเสียเปรียบกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนอยางเห็นไดชัด ทางราชการจะถือวาเปนการผิดเง่ือนไขในสาระสําคัญ ซ่ึง
อาจไมรับพิจารณาผูยื่นขอเสนอรายนั้นก็ได 
  ๔.๘ เอกสารท่ีเสนอตอทางราชการตองประทับตรา บริษัท , หาง , ราน (ถามี)  และลงนามกํากับไว
ดวยทุกหนา 
  ๔.๙ กอนการเสนอราคา  ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถ่ี
ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขในเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
    ๔.๑๐ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส   ในวันท่ี  ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  ระหวางเวลา   ๐๘๓๐    น. ถึง  ๑๖๓๐  น. และเวลาในการเสนอ
ราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

     เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการเสนอราคาใดๆ 
โดยเด็ดขาด 
  ๔.๑๑ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารความครบถวน 
ถูกตองและชัดเจนของเอกสาร  PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการ
เสนอราคาใหแกหนวยงานของรัฐ ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
  ๔.๑๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน ตามขอ ๑.๕
(๑) หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน     คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 
          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือใน
ขณะท่ีมีการพิจารณาขอเสนอวา  มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
ตามขอ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ  เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  คณะ
กรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และ กรมจะพิจารณาลงโทษ   ผูยื่น
ขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแต กรม จะพิจารณาวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
และไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของกรม 

    ๔.๑๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้.- 
    (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
    (๒) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ียกเวนอากรทางศุลกากร แตรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษี
อ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 
    (๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาท่ีกําหนด 
    (๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 
    (๕) ผูยื่นขอเสนอสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
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 ๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
  ๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรม จะพิจารณาตัดสิน
โดยใชหลักเกณฑราคา  
  ๕.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรม จะพิจารณาจาก     ราคา
ตอหนวยต่ําสุด 
  ๕.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒  หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ ไม
ถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ ๓  หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น  เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทาง
เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไข
ท่ีกรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไม
มีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณา
ผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
  ๕.๔ กรม สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ โดยไมมีการผอนผัน ในกรณี ดังตอไปนี้ 
   (๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ทาง
ระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ
จัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของ กรม 
   (๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 
   (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท่ี
เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
  ๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือกรมมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได กรมมีสิทธิท่ีจะไมรับ
ขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดงกลาวไมเหมาะสม หรือไมถูกตอง 
  ๕.๖ กรม ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได  
และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส  โดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ 
และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ังกรม
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  และลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ี
ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการยื่นเสนอกระทําการโดย ไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอัน
เปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นขอเสนอแทน   เปนตน 
  ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ กรมจะใหผู
ยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาซ้ือ
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได  กรม มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่น
ขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จาก กรม 
  ๕.๗ กอนลงนามในสัญญา กรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหากปรากฏวามี
การกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมี
สวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอราคาราย
อ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอแวววากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
 
 
 



 ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 
  ๖.๑ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน   ภายใน ๕ 
วันทําการของทางราชการ  นับแตวันท่ีทําขอตกลงซ้ือ  กรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ   แทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 
  ๖.๒ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน  ภายใน ๕ 
วันทําการของทางราชการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑  ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ กับกรม ภายใน ๗ วัน   นับถัดจากวันท่ี
ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของ      ท่ีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสไดใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 
   (๑) เงินสด 
   (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก   " กองทัพบก โดย กรมการทหารชาง "  ซ่ึงเปนเช็คลงวันท่ีท่ี
ทําสัญญา หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
   (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
   (๔) หนังสือคํ้าประกันของ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ 
   (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการยื่นขอเสนอ 
(ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 
   หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยตามอัตราสวนของพัสดุท่ีซ้ือซ่ึง  กรม  ไดรับมอบไวแลว 
 ๗. คาจางและการจายเงิน 
  กรม จะจายคาสิ่งของซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และคาใชจายท้ังปวงแลว  
ใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย  เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวน ตามสัญญาซ้ือขายหรือ
ขอตกลงเปนหนังสือ และ กรม ไดตรวจรับสิ่งของไวเรียบรอยแลว 

 ๘. อัตราคาปรับ 
  คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้  หรือขอตกลงซ้ือขาย
เปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ (ศูนยจุดสอง) ของราคาคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน 

 ๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงไดทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทํา
ขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา  ๑ ป นับถัดจากวันท่ีกรมไดรับมอบสิ่งของ  โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน  ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง  

 ๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
  ๑๐.๑ การจัดซ้ือครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาไดตอเม่ือ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  มีผลใชบังคับ  และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ.
๒๕๖๒ จากสํานักงบประมาณแลว และในกรณีท่ีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ จากสํานักงบประมาณเพ่ือการจัดหาในครั้งดังกลาว กรมการทหารชาง สามารถยกเลิกการจัดหาได 
 



  ๑๐.๒ เงินคาพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป ขณะนี้ กรม ยังไมไดรับ
อนุมัติงบประมาณอ่ืนใดในการดําเนินการครั้งนี้ 
   การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ กรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากงบประมาณประจําป
จากกองทัพบกแลวเทานั้น 
  ๑๐.๓ ท้ังนี้ หากกรมไดรับการสั่งจายงบประมาณไมครบตามจํานวนท่ีตองการ กรม ขอสงวนสิทธิท่ี
จะซ้ือตามวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจริง 
  ๑๐.๔ เม่ือ กรม ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซ้ือสิ่งของตามท่ีได
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้.- 
   (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา  ภายใน 
๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
   (๒) จัดการใหสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย 
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย 
ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ  สงเสริม
การพาณิชยนาวี 
  ๑๐.๕ ผูยื่นขอเสนอซ่ึง  กรม  ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทาง
ราชการกําหนดตามระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกัน
การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  ๑๐.๖ กรม สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
  ๑๐.๗ ในกรณีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้มีความขัดแยงกัน ผูยื่น
ขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือวาเปนท่ีสุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรอง
คาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 
                      ๑๐.๘  กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จาก กรมไมได 
   (๑) กรม ไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณท่ีจะใชในการจัดซ้ือจัดจาง หรือเงินงบประมาณ
ท่ีไดรับจัดสรรไมเพียงพอท่ีจะทําการจัดซ้ือจัดจางนั้นตอไป 
   (๒) มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน  หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกัน
กับผูยื่นเสนอรายอ่ืนหรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา  หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
   (๓) การทําการจัดซ้ือจัดจางตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก กรม หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ 
   (๔) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกันกับ (๑) (๒) หรือ (๓)  ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 



  ๑๐.๙ ผูขายจะตองทําแผนปายทะเบียนสินทรัพยใชรูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK   ขนาด 
๑๘  ติดไวท่ีสิ่งอุปกรณในบริเวณท่ีเห็นเดนชัด จํานวนชุดละ ๑ ปาย โดยมีรายละเอียดดังนี้.- 
   (๑) รูปแบบแผนปายทะเบียนสินทรพัย 

ปายทะเบียนสินทรัพย 
ชื่อสิ่งอุปกรณ 
รหัสศูนยตนทุน 
หมายเลขสินทรัพย/ลําดับ 
หมายเลขประจําตัว 
สายยุทธบริการ 
เอกสารอางอิง 

(ระบุชื่อสิ่งอุปกรณ) 
๐๒๐๐๔๐๐๐๗๑ 
(เวนไวไมตองกรอก) 
(ระบุ Serial Number) 
ชาง 
(ระบุเลขสัญญา/ใบสั่ง พรอมท้ัง วัน,เดือน,ป 
ของสัญญา/ใบสั่ง และชื่อบริษัท/หาง/รานผูขาย 

   (๒) แผนปายทําดวยสติ๊กเกอรพ้ืนหลังสีขาวพิมพดวยอักษรสีดํา 
   (๓) ขนาดแผนปาย กวาง ๑๐ เซนติเมตร สูง ๘ เซนติเมตร 
   (๔) กรณีสิ่งอุปกรณมีขนาดเล็ก ใหปรับลดขนาดแผนปายและตัวอักษรลงตามความ
เหมาะสม  
        
  ๑๐.๑๐ ในกรณีพัสดุท่ีเสนอขายเปนพัสดุท่ี กรมการทหารชาง ไมเคยจัดซ้ือใชราชการมากอน 
กรมการทหารชาง สงวนสิทธิท่ีให คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ดําเนินการทดสอบตาม
เกณฑท่ี กรมการทหารชาง กําหนดข้ึน ท้ังนี้เพ่ือใหม่ันใจวาพัสดุท่ีจะซ้ือนั้นมีคุณภาพตามท่ีทางราชการตองการ 
  ๑๐.๑๑ หากผูขายประสงคจะขอรับหนังสือรับรองการใช ดูแล และควบคุมการขนยายยุทโธปกรณ
ทางทหาร (ENDUSER) ผูขายจะตองขอหนังสือรับรองดังกลาวภายใน ๑๕ วันทําการ นับตั้งแตวันลงนามในสัญญาซ้ือ
ขายหรือขอตกลง  หากผูขายมิไดดําเนินการภายในเวลาท่ีกําหนด  หรือมิไดแจงเหตุขัดของ      ใหทางราชการทราบ
ภายในระยะเวลาดังกลาว  ผูขายจะยกมากลาวอางเพ่ือขอขยายเวลาทําการตามสัญญา    หรือของด หรือขอลด
คาปรับไมได  
 ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหวางระยะเวลาการซ้ือผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย ตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

 ๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
  กรม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปน
ผูขาย  เพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

  ท้ังนี้  หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ
ทําสัญญากับ กรมไวชั่วคราว 

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

 
กรมการทหารชาง 

                                                  (ลงชื่อ)         พันเอก  เอกมงคล ธนะขวาง 

                                                                          ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒                                                                  
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