
 

ประกาศกรมการทหารช่าง 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง 
                      ดว้ยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 

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

 กรมการทหารช่าง  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ 
ตามรายการ ดังนี้.- 
 1. รถราดน้ํา 6,000 ลิตร จํานวน 14 คัน 
 2. รถโรงงานซ่อมเคลื่อนท่ี จํานวน 7 คัน 
 
 ผูมี้สิทธเิสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว โดยต้องเป็นผู้ผลิต หรือ
ผู้แทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้ท่ีได้รับการแตง่ตั้งจากผู้แทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต 
 2. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
 3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมการทหารช่าง     
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้
 4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 
 6. ผู้เสนอราคาท่ีจําหน่ายสิ่งของตามประกาศของทางราชการ ถ้ามีท่ีประกอบการใน
ต่างประเทศ จะต้องตั้งอยู่หรือประกอบการอยู่ในประเทศท่ีมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทย 
 7. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
 8. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้
 กําหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันท่ี 
2  พฤศจิกายน  2558 ระหว่างเวลา  08.30  น. ถึง  16.30  น. 
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 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา  ในระหว่างวันท่ี   30  กันยายน  2558 ถึงวันท่ี 
8  ตุลาคม  2558 ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.engrdept.com หรือ www.gprocurement.go.th  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-3233-7014  ต่อ  53228  ในวันและเวลาราชการ 
 
  ประกาศ    ณ    วันท่ี    30    กันยายน   พ.ศ. 2558 
 
                (ลงชื่อ) พลตร ี ธนดล   สุรารักษ์ 

           ( ธนดล   สุรารักษ์ ) 
                        รองเจ้ากรมการทหารช่าง ทําการแทน 
          เจ้ากรมการทหารช่าง 



เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 
เลขท่ี  81/2558 

การซื้อยุทโธปกรณ์สายช่าง 
ตามประกาศ กรมการทหารช่าง   ลงวันท่ี   30   เดือน  กันยายน   พุทธศักราช  2558   . 

----------------------- 
  กรมการทหารช่าง    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “กรม”  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ตามรายการดังนี.้- 
 1. รถราดน้ํา 6,000 ลิตร จํานวน 14 คัน 
 2. รถโรงงานซ่อมเคลื่อนท่ี จํานวน 7 คัน 
 
ซึ่งพัสดุท่ีจะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ ทันที 
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี ้โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี.้- 
 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  1.2 แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
  1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 
  1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน 
   (1) หลักประกันการเสนอราคา 
   (2) หลักประกันสัญญา 
   (3) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
  1.5 บทนิยาม 
   (1) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
   (1) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 
   (2) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 
  1.7 แบบบัญชีรายละเอียดสิ่งของท่ีเสนอราคา 
 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  โดยต้อง
เป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต หรือผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งจากผู้แทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต 
  2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของ 
ทางราชการ 
  2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ 1.5 
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  2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย   
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคา 
และห้ามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 
  2.6 ผู้เสนอราคาท่ีจําหน่ายสิ่งของตามประกาศของทางราชการ ถ้ามีท่ีประกอบการใน
ต่างประเทศ จะต้องตั้งอยู่หรือประกอบการอยู่ในประเทศท่ีมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทย 
  2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
  2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อ    
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  2.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า 
ไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้
 3. หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน  คือ 
  3.1 ส่วนท่ี 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   3.1.1 ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
    3.1.1.1 ห้างหุ้นส่วนสามัญ    หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร)  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจ
ควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  
    3.1.1.2 บริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร)  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ 
ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
   3.1.2 ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
   3.1.3 ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า    ให้ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้ร่วมค้า  และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ี
ระบุไว้ใน 3.1.1 
   3.1.4 สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
   สําหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้า จะต้องมีสําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และแนบ
สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง  
   3.1.5 ในกรณีผู้ประกอบการประเภทร้านสหกรณ์ จะต้องมีสําเนาหนังสือจดทะเบียน
สหกรณ์ ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ท่ีได้จดทะเบียนไว้ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมท้ัง
รับรองสําเนาถูกต้อง 
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   3.1.6 หลักฐานการเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจําหน่ายสิ่งของท่ีต้องการซื้อ ดังนี ้
    3.1.6.1 ผู้เสนอราคา เป็นผู้ผลิต สิ่งของท่ีทางราชการต้องการซื้อในประเทศไทย 
ให้แนบสําเนาใบอนุญาตตั้งโรงงาน (แบบ รง.2) หรือใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.4) และ
ใบอนุญาตขยายโรงงาน (แบบ รง.3)(ถ้ามี) ของกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีมี  และใช้อยู่ในปัจจุบัน  หาก
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานหมดอายุ ให้ผูเ้สนอราคาแนบหนังสือของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับรอง
ว่าเป็นโรงงานท่ีสามารถดําเนินการต่อไปได้ตามกฎหมายเพ่ิมเติมแนบไปด้วย และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
โรงงานนี้  ต้องปรากฏนามผู้ได้รับอนุญาตเป็นบุคคลเดียวกันโดยแนบหลักฐานท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีอํานาจทํา    
นิติกรรมแทนนิติบคุคลไปด้วย 
    3.1.6.2 ผู้เสนอราคา เป็นผู้แทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต  จะต้องแนบสําเนา
หนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจําหน่ายสิ่งของท่ีทางราชการต้องการซื้อ ดังนี ้
     3.1.6.2.1 กรณีได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต ท่ีมีสถานท่ีประกอบการ
ภายในประเทศ จะต้องแนบเอกสารตามข้อ 3.1.6.1 ซึ่งเป็นของผู้ผลิตมาแสดงด้วย 
     3.1.6.2.2 กรณีได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต ท่ีมีสถานท่ีประกอบการใน
ต่างประเทศ จะต้องแนบหนังสือแต่งตั้งซึ่งออกให้โดยผู้ผลิตท่ีเป็นสํานักงานใหญ่มาแสดงด้วย 
     3.1.6.2.3 กรณีท่ีผู้เสนอราคา ไม่อาจนําเอกสารซึ่งออกให้โดยผู้ผลิตท่ี
เป็นสํานักงานใหญ่ไปแสดงได้ จะต้องให้ผู้ใดผู้หนึ่งต่อไปนี้ รับรองว่าเป็นบริษัทสาขาในลักษณะ Subsidiary 
(บริษัทท่ีควบคุมโดยบริษัทใหญ่) หรือ Branch ท่ีมีอํานาจออกหนังสือรับรองแทนได้ โดยยื่นพร้อมกับข้อเสนอ
และเสนอราคา คือ 
      3.1.6.2.3.1 บริษัทผู้ผลิตท่ีเป็นสํานักงานใหญ ่
      3.1.6.2.3.2 สถานทูตในประเทศไทยท่ีบริ ษัทสาขา ใน
ลักษณะเป็น Subsidiary หรือ Branch ตั้งอยู ่
      3.1.6.2.3.3 เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ีมีอํานาจเซ็นรับรองเอกสาร
ในประเทศท่ีบริษัทสาขาในลักษณะเป็น Subsidiary หรือ Branch ตั้งอยู ่
    3.1.6.3 กรณีผู้เสนอราคา เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งจากผู้แทนจําหน่ายโดยตรงจาก
ผู้ผลิต จะต้องแนบสําเนาหนังสือแต่งตั้งจากผู้แทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจําหน่ายสิ่งของท่ี 
ทางราชการต้องการซื้อ และสําเนาเอกสารตามข้อ 3.1.6.2 ซึ่งผู้ผลิตออกให้ผู้แทนจําหน่ายโดยตรงมาแสดงด้วย 
    3.1.6.4 หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจําหน่าย ท่ีทําในต่างประเทศ ซึ่งผู้เสนอราคานําไป
แสดงเป็นหลักฐานต่อทางราชการ เพ่ือประกอบการเสนอราคา การทําสัญญา การแก้ไขสัญญา การขอขยายทํา
การตามสัญญา การของดหรือลดค่าปรับ หรือการอ่ืนใดซึ่งเก่ียวข้องกับการดําเนินการซื้อของทางราชการใน
ครั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการรับรองเอกสาร 
พ.ศ.2539 ดังนี ้
     3.1.6.4.1 เอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากเจ้าหน้า ท่ี
สถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศในไทย และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ จึงจะถือว่า
เป็นเอกสารท่ีถูกต้อง หรือ 
     3.1.6.4.2 เอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากเจ้าหน้า ท่ี
สถานทูตหรือสถานกงสุลของไทยท่ีมีอาณาเขตในประเทศนั้นๆ และผ่านการรับรองจากกระทรวงการ
ต่างประเทศ จึงจะถือว่าเป็นเอกสารท่ีถูกต้อง 
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   3.1.7 สําหรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตในประเทศไทย และเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับ
อนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว หรือผลิต
จากโรงงานท่ีได้รับรองคุณภาพท่ีทําในประเทศไทย ให้ผู้เสนอราคาท่ีเสนอราคาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แนบสําเนา
หลักฐานแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือหลักฐานท่ีได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว หรือ
ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ไปพร้อมกับการเสนอราคาด้วย เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
ราคาของทางราชการ โดยให้นําฉบับจริงมาแสดงตามวันเวลาท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
กําหนด 
    กรณีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอราคาอยู่ระหว่างการขอรับใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน หรืออยู่ระหว่างการขอจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม ให้แนบใบรับคําร้องขอ
ดังกล่าว ไปพร้อมกับการเสนอราคาด้วย  หากผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มาตรฐาน หรือ
ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมภายใน 10 วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา  แต่ท้ังนี้
จะต้องก่อนการพิจารณาตัดสินราคาของคณะกรรมการ  ทางราชการจะถือเสมือนเป็นผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์  
ท่ีได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือได้รับการจดทะเบียนไว้กับ กระทรวงอุตสาหกรรม แล้วแต่
กรณี 
   3.1.8 บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6(1) 
  3.2 ส่วนท่ี 2   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
   3.2.1 กรณีเสนอขาย รถราดน้ํา 6,000 ลิตร ต้องส่งเอกสารดังนี้.- 
    3.2.1.1 แคตตาล็อกตัวจริงของตัวรถ (Chassis) แบบ หรือรุ่นท่ีเสนอขาย จํานวน 
1 ชุด จะต้องเป็นรุ่นมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตโดยตรง จะมีเอกสารอ่ืนสอดแทรกเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ไม่ได้เป็นอันขาด 
    3.2.1.2 แคตตาล็อกตัวจริงของเครื่องสูบน้ํา แบบหรือรุน่ท่ีเสนอขาย จํานวน 1 ชุด 
    3.2.1.3 แบบรูป หรือพิมพ์เขียว ของถังน้ํา จํานวน 1 ชุด  ซึ่งจะต้องมีวิศวกรเป็น
ผู้ตรวจสอบและรับรองแบบถูกต้อง โดยให้แนบสําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(สําเนาบัตรประจําตัวของวิศวกร) จํานวน 1 ฉบับ 
   3.2.2 กรณีเสนอขาย รถโรงงานซ่อมเคลื่อนท่ี ต้องส่งเอกสารดังนี.้- 
    3.2.2.1 แคตตาล็อกตัวจริงของตัวรถโรงงานซ่อมเคลื่อนท่ี (Chassis) แบบ หรือ
รุ่นท่ีเสนอขาย จํานวน 1 ชุด จะต้องเป็นรุ่นมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตโดยตรง จะมีเอกสารอ่ืนสอดแทรก
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นอันขาด 
    3.2.2.2 แคตตาล็อกตัวจริง หรือแบบรูป หรือพิมพ์เขียว ของตัวถังตู้โลหะท่ีแสดง
ส่วนประกอบภายในและภายนอก พร้อมผังแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวบนรถโรงงานซ่อมเคลื่อนท่ี 
ครบถ้วนตามท่ีทางราชการกําหนด จํานวน 1 ชุด ซึ่งจะต้องมีวิศวกรเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองแบบถูกต้อง 
โดยให้แนบสําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (สําเนาบัตรประจําตัวของวิศวกร) จํานวน 
1 ฉบับ 
    3.2.2.3 แคตตาล็อก หรือแบบรูป หรือพิมพ์เขียว หรือของตัวอย่าง ของสิ่งของท่ี
ใช้ประกอบกับรถโรงงานซ่อมเคลื่อนท่ี (ใช้ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะข้อ 1.2.9 – 1.2.14) อย่างละ 1 ชุด 
ประกอบด้วย 
     (1) เครื่องเชื่อมไฟฟ้าพร้อมแหล่งจ่ายไฟในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 200 
แอมแปร ์
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     (2) เครื่องอัดลมขนาดไม่น้อยกว่า 1 ลูกบาศก์ฟุต/นาที 
     (3) ชุดเครื่องมือทดสอบ 
     (4) เครื่องมือทดสอบ 
     (5) ชุดเครื่องมือซ่อมของช่างซ่อม 
     (6) เครื่องมือซ่อมอ่ืนๆ 
   3.2.3 คู่มือคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของสิ่งของท่ีเสนอขาย (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด ใน
กรณีท่ีแคตตาล็อกตัวจริงมีรายละเอียดไม่ครอบคลุมสาระสําคัญท่ีกําหนดในคุณลักษณะเฉพาะของทางราชการ 
   3.2.4 บัญชีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเป็นภาษาไทยของสิ่งของท่ีเสนอขาย จํานวน 
1 ชุด 
   3.2.5 บัญชีรายละเอียดสิ่งของท่ีเสนอราคา จํานวน 1 ชุด ตามแบบในข้อ 1.7 
   3.2.6 บัญชีรายชื่อศูนย์บริการ ตามข้อ 4.7 แสดงท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และผู้ท่ี
สามารถติดต่อได้ของผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต ภายในจังหวัดราชบุร ี หรือจังหวัดกาญจนบุรี 
หรือจังหวัดนครปฐม หรือจังหวัดเพชรบุรี หรือจังหวัดสมุทรสงคราม หรือจังหวัดสมุทรสาคร  และท่ีกระจายอยู่
ตามภาคต่างๆ ให้ครบท้ัง 4 ภาคของประเทศไทย จํานวน 1 ชุด 
   3.2.7 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีท่ีผู้เสนอราคา    
มอบอํานาจใหบุ้คคลอ่ืน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 
   3.2.8 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน  ฉบับท่ีใช้อยู่ปัจจุบันของ
ผู้เสนอราคาพร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง ในกรณีผู้เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน จะต้องแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ พร้อมท้ัง
รับรองสําเนาถูกต้องด้วย จํานวน 1 ชุด 
   3.2.9 หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5 
   3.2.10 บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ตามแบบในข้อ 1.6(2) 
 4. การเสนอราคา 
  4.1 ผู้ เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน    ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐาน
แสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)  
  4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้น  ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน (ถ้ามี) ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง  จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ กองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี 
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี
   ราคาท่ีเสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได ้
  4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย 
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  4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องแจ้งในบัญชีรายละเอียดสิ่งของท่ีเสนอราคาด้วยว่าสิ่งของท่ีเสนอขาย
เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใด รุ่นใด หรือเครื่องหมายอะไร และผลิตจากประเทศใด 
  4.5 กรม จะใช้ชื่อและคุณลักษณะเฉพาะของกองทัพบก ตามหนังสือแนบท้ายเอกสาร
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ ผู้เสนอราคา
จะต้องส่งเอกสารและรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล ไปพร้อมการเสนอราคา 
ทางระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรม จะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ 
  4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งเอกสารต้นฉบับตามข้อ 3 ท่ียื่นทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์  โดยลงลายมือผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับในเอกสารด้วย พร้อมสรุป
จํานวนเอกสารท่ีจัดส่ง ตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 เพ่ือใช้ในการประกอบการพิจารณาในวันท่ี 3 พฤศจิกายน 
2558  .ระหว่างเวลา  08.30  น. ถึง  16.30  น.  ณ ห้องประกวดราคาและสอบราคาของกรมการทหารช่าง 
อาคารสโมสรนายทหารประทวน  ค่ายภาณุรังษี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี
   กรณีเอกสารต้นฉบับ กับเอกสารท่ียื่นทางระบบการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ มีข้อความขัดแย้งกัน ทางราชการจะถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขในสาระสําคัญ ซึ่งอาจไม่รับ
พิจารณาผู้เสนอราคารายนั้นก็ได ้
  4.7 ผู้ผลิตตัวรถหรือผู้แทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตตัวรถ (Chassis) ต้องมีศูนย์บริการ ซึ่ง
หมายถึง สถานท่ีท่ีเปิดให้บริการสําหรับการซ่อมบํารุงยุทโธปกรณ์ท่ีเสนอขาย โดยต้องมีเจ้าหน้าท่ีทางเทคนิค
และช่างผู้มีฝีมือเฉพาะ ท่ีสามารถดําเนินการซ่อมบํารุงยุทโธปกรณ์ท่ีเสนอขายได้ทันที และมีอะไหล่สํารองของ
ยุทโธปกรณ์ท่ีเสนอขายให้สามารถเปลี่ยนให้ใช้การได้ทันที กรณีท่ีเกิดการชํารุดบกพร่อง ซึ่งทางราชการ
สามารถขอดูเอกสารเพ่ิมเติม หรือตรวจสอบตามสถานท่ีนั้นๆ ได ้
  4.8 เอกสารท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ  ผู้เสนอราคาต้องแนบคําแปลเป็นภาษาไทยท่ีถูกต้อง
สมบูรณ์   โดยผู้เชี่ยวชาญการแปลท่ีจดทะเบียนไว้กับสํานักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้แปล   และรับรองคําแปล 
พร้อมแนบสําเนาหลักฐานการจดทะเบียนของผู้แปลมาด้วย 
   กรณีท่ีคําแปลเอกสารเป็นภาษาไทยกับฉบับภาษาอังกฤษมีข้อความขัดแย้งกัน         
ทางราชการจะถือเอาภาษาไทยเป็นหลักในการพิจารณา หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคําแปลท่ี
ขัดแย้งนั้นก่อให้เกิดการได้เปรียบเสยีเปรียบกับผู้เสนอราคารายอ่ืนอย่างเห็นได้ชัด ทางราชการจะถือว่าเป็นการ
ผิดเงื่อนไขในสาระสําคัญ ซึ่งอาจไม่รับพิจารณาผู้เสนอราคารายนั้นก็ได ้
  4.9 เอกสารท่ีเสนอต่อทางราชการต้องประทับตรา บริษัท,ห้าง,ร้าน (ถ้ามี) และลงนามกํากับ
ไว้ด้วยทุกหน้า 
  4.10 ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถ่ีถ้วน และเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อน   ท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
  4.11 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี  2  พฤศจิกายน  2558 ระหว่างเวลา  08.30  น. ถึง  16.30  น. 
   เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ 
1.5(1) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ 
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  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือในขณะท่ี
มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และ กรมจะพิจารณาลงโทษ   
ผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 
  ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคารอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่ง
ดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
ปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
  ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิก
การพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวง
มีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลา่วได ้
  4.12 ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัต ิดังนี.้- 
   (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
   (2) ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
   (3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาท่ี
กําหนด 
   (4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
   (5) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 5. หลักประกันการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ตามจํานวนดังนี.้- 
  (1) รถราดน้ํา 6,000 ลิตร จํานวน 1,882,300.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหม่ืนสองพัน-
สามร้อยบาทถ้วน) 
  (2) รถโรงงานซ่อมเคลื่อนท่ี จํานวน 1,732,500.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหม่ืนสองพัน- 
ห้าร้อยบาทถ้วน) 
  โดยใชห้ลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี.้- 
  5.1 หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน    
ดังระบุในข้อ 1.4(1) 
  5.2 เช็คท่ีธนาคาร สั่งจ่ายให้แก่  “กองทัพบก โดย กรมการทหารช่าง”  โดยเป็นเช็คลงวันท่ี
ท่ียื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการ 
ของทางราชการ 
  5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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  กรณีท่ีผู้เสนอราคานําเช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกัน
การเสนอราคา  จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ในวันท่ี 
3 พฤศจิกายน 2558   ระหว่างเวลา  08.30  น. ถึง  16.30  น. 
  หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้  กรม  จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้คํ้าประกัน  ภายใน  
15 วัน นับถัดจากวันท่ีได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้ 3 ลําดับแรก  
จะคืนให้ต่อเม่ือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเม่ือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  กรม จะพิจารณา
ตัดสินโดยใชห้ลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคาต่อหน่วยต่ําสุด 
  6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตาม ข้อ 4 แล้ว  คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือ 
ผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ  ท้ังนี ้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ กรม เท่านั้น 
  6.3 กรม  สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี 
ดังต่อไปนี ้
   (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกสข์อง กรม 
   (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส ์
   (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
  6.4 ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือกรมมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใด
ท่ีเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
  6.5 กรม ทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมด
ก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้  เพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
มิได ้รวมท้ังกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่า
จะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการยื่นเสนอราคากระทําการโดย   
ไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นข้อเสนอแทน   
เป็นต้น 
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  6.6 ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทํา
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5  กรม มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา
ท่ีได้รับการคัดเลือกรายดังกล่าวออก  และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 
 7. การทําสัญญาซ้ือขาย 
  7.1 ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน 
ภายใน 5 วันทําการของทางราชการ  นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซื้อ  กรมจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ
แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบ ุในข้อ 1.3 ก็ได ้
  7.2 ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน 
ภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 7.1  ผู้ชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ 1.3 กับกรม ภายใน 7 
วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคา
สิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี ้
   (1) เงินสด 
   (2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่   " กองทัพบก โดย กรมการทหารช่าง "  ซึ่งเป็นเช็คลง
วันท่ีท่ีทําสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
   (3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ   ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุ
ในข้อ 1.4(2) 
   (4) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ    
คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง
เวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ี กวพ. กําหนด 
   (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการยื่น
ข้อเสนอ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 8. อัตราคา่ปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10  ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ต่อวัน 
 9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือทําสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซื้อขายท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมงทํางาน หรือ 1 ปี นับถัดจากวันท่ีผู้ซื้อรับมอบ  แล้วแต่ระยะใด    
จะถึงก่อน และจะต้องบริการตรวจซ่อมในระยะประกัน 3 ครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้นคือ ระยะ 1 เดือน 
และ 6 เดือน นับถัดจากวันท่ีผู้ซื้อรับมอบ  และในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนสิ้นสุดระยะประกัน  โดยภายใน
ระยะเวลารับประกันความชํารุดบกพร่อง  หากสิ่งของท่ีซื้อขายเกิดความชํารุดบกพร่องเนื่องจาก การใช้งาน
ตามปกติ  ผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  7  วัน นับถัดจากวันท่ี
ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
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 10. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
  ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาพัสดุท่ีเสนอ
ขาย แต่ท้ังนี้ จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ 1.4(3) หรือหนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการ
พาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วน
ราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 1.4(3) ให้แก่กรมก่อนการรับ
ชําระเงินล่วงหน้านั้น 
 11. การจ่ายเงิน 
  ทางราชการจะจ่ายเงินค่าสิ่งของให้กับผู้ขาย  เม่ือผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของไว้ถูกต้องครบถ้วน
ตามสัญญาแล้ว 
 12. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  12.1 การจัดซื้อครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาได้ต่อเม่ือ พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 จากสํานักงบประมาณแล้ว และในกรณีท่ีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จากสํานักงบประมาณเพ่ือการจัดหาในครั้งดังกล่าว กรมการทหารช่าง 
สามารถยกเลิกการจัดหาได ้
  12.2 เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี ขณะนี้ กรม ยัง
ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณอ่ืนใดในการดําเนินการครั้งนี ้
   การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือ กรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณ
ประจําปีจากกองทัพบกแล้วเท่านั้น 
  12.3 ท้ังนี้ หากกรมได้รับการสั่งจ่ายงบประมาณไม่ครบตามจํานวนท่ีต้องการ กรม ขอ
สงวนสิทธิท่ีจะซื้อตามวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจริง 
  12.4 เม่ือ กรม ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามท่ีได้
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้น
ต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาว ีดังนี.้- 
   (1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันท่ีผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
   (2) จัดการให้สิ่งของท่ีซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืน
ท่ีมิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ  
ส่งเสริมการพาณิชย์นาว ี
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  12.5 ผู้เสนอราคาซึ่ง กรม ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาท่ี   
ทางราชการกําหนดตามระบุไว้ในข้อ 7 กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
คํ้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  12.6 กรม สงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  12.7 กรณีท่ีนิติบุคคลต่างด้าวเป็นผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  เม่ือ     
ลงนามสัญญาแล้วสัญญาจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเม่ือนิติบุคคลต่างด้าวนั้นได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ พ.ร.บ.
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 แล้วเท่านั้น 
  12.8 ในกรณีท่ี กรม ต้องการให้มีการอบรมเจ้าหน้าท่ีของทางราชการให้มีความรู้ความ
ชํานาญในการใช้งาน และการปรนนิบัติบํารุงท่ีถูกต้อง ผู้ขายจะต้องดําเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีตามจํานวนท่ี 
กรม เห็นสมควรให้มีความรู้ความชํานาญในการใช้งาน และการปรนนิบัติบํารุงพัสดุดังกล่าว และผู้ขายจะต้อง
จัดทําวีดีโอเทป และแผ่นซีดี แสดงวิธีการใช้งาน และการปรนนิบัติบํารุงท่ีถูกต้อง โดยใช้คําบรรยายเป็น
ภาษาไทย พร้อมกับการส่งมอบพัสดุให้กับ กรม คันละ 1 ชุด ด้วย 
   ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีของทางราชการ, การจัดทําวีดีโอเทป และแผ่นซีดี 
ดังกล่าว เป็นภาระของผู้ขาย 

--------------------- 
กรมการทหารช่าง 

 
 (ลงชื่อ) พันโท  ชัยณรงค์   สุภาพันธ ์

           30  กันยายน  2558 
 


