
 
 
 
 

รางประกาศกรมการทหารชาง 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณสายชาง 
                       ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

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

 กรมการทหารชาง  มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
ตามรายการ ดังนี้.- 

๑. เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด ๕ กิโลวัตต จํานวน ๓๐ เครื่อง 
๒. เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด ๓๐ KVA จํานวน   ๔ เครื่อง 

 
 ผูมีสิทธเิสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
 ๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว  โดยตองเปนผูผลิต หรือ
ผูแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิต 
 ๒. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว 
หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๓. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกกรมการทหารชาง     
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
 ๔. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย   เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
 ๕. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 
 ๖. ผูเสนอราคาท่ีจําหนายสิ่งของตามประกาศของทางราชการ ถามีท่ีประกอบการใน
ตางประเทศ จะตองตั้งอยูหรือประกอบการอยูในประเทศท่ีมีความสัมพันธทางการทูตกับประเทศไทย 
 ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 ๘. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
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 ๙. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไม
เกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
 กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  ในวันท่ี 
    ระหวางเวลา               น. ถึง               น. 
 ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสกอนการเสนอราคา   
                     ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.engrdept.com หรือ 
www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  ๐-๓๒๓๓-๗๐๑๔ ตอ  ๕๓๒๒๘  ในวัน
และเวลาราชการ 
 
  ประกาศ    ณ    วันท่ี                       พ.ศ.             .  

 

                (ลงชื่อ) พลตร ี ธนดล   สุรารักษ 

           ( __________________  ) 

   รองเจากรมการทหารชาง ทําการแทน 
                                     เจากรมการทหารชาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

รางเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
เลขท่ี          /๒๕๖๐ 

การซื้อสิ่งอุปกรณสายชาง 
ตามประกาศ กรมการทหารชาง   ลงวันท่ี         เดือน                พุทธศักราช          . 

----------------------- 
  กรมการทหารชาง    ซึ่งตอไปนี้เรียกวา  “กรม”  มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   ตามรายการดังนี้.- 
  
  ๑. เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด ๕ กิโลวัตต จํานวน ๓๐ เครื่อง    
  ๒. เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด ๓๐ KVA จํานวน   ๔ เครื่อง 
 
ซึ่งพัสดุท่ีจะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใชงานได ทันที 
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้.- 
 ๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  ๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
  ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
  ๑.๔ แบบหนังสือค้าํประกัน 
   (๑) หลักประกันการเสนอราคา 
   (๒) หลักประกันสัญญา 
  ๑.๕ บทนิยาม 
   (๑) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
   (๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 
  ๑.๗ บัญชีรายละเอียดสิ่งของท่ีเสนอราคา 
     ๑.๘ บัญชีรายการของตัวอยาง 
 ๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
  ๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว โดยตอง
เปนผูผลิต หรือผูแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิต 
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  ๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ และได
แจงเวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของ 
ทางราชการ 
  ๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับ ผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ ๑.๕ 
  ๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย   
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
  ๒.๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคา 
และหามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 
  ๒.๖ ผูเสนอราคาท่ีจําหนายสิ่งของตามประกาศของทางราชการ ถามีท่ีประกอบการใน
ตางประเทศ จะตองตั้งอยูหรือประกอบการอยูในประเทศท่ีมีความสัมพันธทางการทูตกับประเทศไทย 
  ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
  ๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ    
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
  ๒.๙ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร  เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา 
ไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
 ๓. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง 
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน  คือ 
  ๓.๑ สวนท่ี ๑  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   ๓.๑.๑ ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
    ๓.๑.๑.๑ หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล (ไมเกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร)  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจ
ควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
    ๓.๑.๑.๒ บริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล (ไมเกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร)  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการ
ผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  บัญชีผูถือหุนรายใหญ และสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน  พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง 
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   ๓.๑.๒  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
   ๓.๑.๓  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา    ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรวมคา  และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามท่ี
ระบุไวใน ๓.๑.๑ 
   ๓.๑.๔  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
   สําหรับผูประกอบการประเภทรานคา จะตองมีสําเนาใบทะเบียนพาณิชย และแนบ
สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  
   ๓.๑.๕ ในกรณีผูประกอบการประเภทรานสหกรณ จะตองมีสําเนาหนังสือ จดทะเบียน
สหกรณ ซึ่งแสดงวัตถุประสงคท่ีไดจดทะเบียนไวตอกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอมท้ัง
รับรองสําเนาถูกตอง 
   ๓.๑.๖ หลักฐานการเปนผูผลิต หรือผูแทนจําหนายสิ่งของท่ีตองการซื้อ ดังนี้ 
     ๓.๑.๖.๑ ในกรณีผูเสนอราคา เปนผูผลิตท่ีมีสถานท่ีประกอบการภายในประเทศ
ใหแนบสําเนาใบอนุญาตตั้งโรงงาน (แบบ รง.๒) หรือใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๔) และ
ใบอนุญาตขยายโรงงาน (แบบ รง.๓)(ถามี) ของกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีมี  และใชอยูในปจจุบัน หากใบอนุญาต
ใหประกอบกิจการโรงงานหมดอายุ ใหผูเสนอราคาแนบหนังสือของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับรองวาเปน
โรงงานท่ีสามารถดําเนินการตอไปไดตามกฎหมายเพ่ิมเติมแนบไปดวย และใบอนุญาตใหประกอบกิจการ
โรงงานนี้  ตองปรากฏนามผูไดรับอนุญาตเปนบุคคลเดียวกันโดยแนบหลักฐานท่ีแสดงวาเปนผูมีอํานาจทํา    
นิติกรรมแทนนิติบุคคลไปดวย 
     ๓.๑.๖.๒ ในกรณีผูเสนอราคา ท่ีเปนผูแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิต จะตอง
แนบสําเนาหนังสือแตงตั้งจากผูผลิต ใหเปนผูแทนจําหนายสิ่งของท่ีทางราชการตองการซื้อ ดังนี้.- 
        ๓.๑.๖.๒.๑ กรณีไดรับการแตงตั้งจากผูผลิตท่ีมีสถานท่ีประกอบการ
ภายในประเทศ จะตองแนบหลักฐานตามขอ ๓.๑.๖.๑ ซึ่งเปนของผูผลิตดวย 
        ๓.๑.๖.๒.๒ กรณีไดรับการแตงตั้งจากผูผลิต ท่ีมีสถานท่ีประกอบการ
ในตางประเทศ จะตองแนบหนังสือแตงตั้ง ซึ่งออกใหโดยผูผลิตท่ีเปนสํานักงานใหญดวย 
        ๓.๑.๖.๒.๓ กรณีท่ีผูเสนอราคา ไมอาจนําเอกสาร ซึ่งออกใหโดยผูผลิต
ท่ีเปนสํานักงานใหญแนบไปได จะตองใหผูใดผูหนึ่งตอไปนี้ รับรองวาเปนบริษัทสาขาในลักษณะ Subsidiary 
(บริษัทท่ีควบคุมโดยบริษัทใหญ) หรือ Branch ท่ีมีอํานาจออกหนังสือรับรองแทนได โดยยื่นพรอมกับขอเสนอ
และเสนอราคา คือ 
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         ๓.๑.๖.๒.๓.๑ บริษัทผูผลิตท่ีเปนสํานักงานใหญ 
         ๓.๑.๖.๒.๓.๒ สถานทูตในประเทศไทย ท่ีบริษัทสาขาใน
ลักษณะเปน Subsidiary หรือ Branch ตั้งอยู 
         ๓.๑.๖.๒.๓.๓ เจาหนาท่ีของรัฐ ท่ีมีอํานาจเซ็นรับรอง
เอกสารในประเทศท่ีบริษัทสาขาในลักษณะเปน Subsidiary หรือ Branch ตั้งอยู 
     ๓.๑.๖.๓ หนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนาย ท่ีทําในตางประเทศ ซึ่งผูเสนอราคา
นําไปแสดงเปนหลักฐานตอทางราชการ เพ่ือประกอบการเสนอราคา การทําสัญญา การแกไขสัญญา การขอ
ขยายทําการตามสัญญา การของดหรือลดคาปรับ หรือการอ่ืนใดซึ่งเก่ียวของกับการดําเนินการซื้อของทาง
ราชการในครั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงการตางประเทศ วาดวยการรับรอง
เอกสาร พ.ศ.๒๕๓๙ ดังนี้.- 
       ๓.๑.๖.๓.๑ เอกสารดังกลาวจะตองผานการรับรองจากเจาหนาท่ี
สถานทูตหรือสถานกงสุลของตางประเทศในไทย และผานการรับรองจากกระทรวงการตางประเทศ จึงจะถือวา
เปนเอกสารท่ีถูกตอง หรือ 
       ๓.๑.๖.๓.๒ เอกสารดังกลาว จะตองผานการรับรองจากเจาหนาท่ี
สถานทูต หรือสถานกงสุลของไทย ท่ีมีอาณาเขตในประเทศนั้นๆ และผานการรับรองจากกระทรวงการ
ตางประเทศ จึงจะถือวาเปนเอกสารท่ีถูกตอง 
   ๓.๑.๗  สําหรับสินคาหรือผลิตภัณฑท่ีผลิตในประเทศไทย และเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับ
อนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือเปนผลิตภัณฑท่ีจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว หรือผลิต
จากโรงงานท่ีไดรับรองคุณภาพท่ีทําในประเทศไทย ใหผูเสนอราคาท่ีเสนอราคาผลิตภัณฑดังกลาว แนบสําเนา
หลักฐานแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือหลักฐานท่ีไดจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว  ไปพรอม
กับการเสนอราคาดวย เพ่ือใชประกอบการพิจารณาราคาของทางราชการ 
    กรณีสินคาหรือผลิตภัณฑท่ีเสนอราคาอยูระหวางการขอรับใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน หรืออยูระหวางการขอจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม ใหแนบใบรับคํารองขอ
ดังกลาว ไปพรอมกับการเสนอราคาดวย  หากผลิตภัณฑนั้นๆ ไดรับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มาตรฐาน หรือ
ไดรับการจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมภายใน ๑๐ วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา  แตท้ังนี้
จะตองกอนการพิจารณาตัดสินราคาของคณะกรรมการ  ทางราชการจะถือเสมือนเปนผูเสนอราคาผลิตภัณฑ  
ท่ีไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือไดรับการจดทะเบียนไวกับ กระทรวงอุตสาหกรรม แลวแต
กรณี 
   ๓.๑.๘  บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ     
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖(๑) 
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  ๓.๒ สวนท่ี ๒   อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   ๓.๒.๑  แคตตาล็อกตัวจริงของเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด ๕ กิโลวัตต และ เครื่องกําเนิด
ไฟฟา ขนาด ๓๐ KVA รุนท่ีเสนอขาย จํานวน ๑ ชุด จะตองไดรับการรับรองจากโรงงานผูผลติเทานั้น  จะมี
เอกสารอ่ืนสอดแทรกเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไมไดเปนอันขาด 
   ๓.๒.๒  บัญชีรายการของตัวอยาง ตามขอ ๔.๖      
        ๓.๒.๓  บัญชีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเปนภาษาไทยของสิ่งของท่ีเสนอขาย   จํานวน 
๑ ชุด 
   ๓.๒.๔  บัญชีรายละเอียดสิ่งของท่ีเสนอราคา จํานวน ๑ ชุด ตามแบบในขอ ๑.๗ 
   ๓.๒.๕ สําเนาใบรับรอง ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘) ของโรงงาน
ผูผลิตเครื่องกําเนิดไฟฟา จํานวน ๑ ชุด 
   ๓.๒.๖ หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย  ในกรณีท่ีผูเสนอราคา    
มอบอํานาจใหบุคคลอ่ืน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสแทน  
   ๓.๒.๗  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน  ฉบับท่ีใชอยูปจจุบัน
ของผูเสนอราคาพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน จะตอง
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ พรอมท้ัง
รับรองสําเนาถูกตองดวย จํานวน ๑ ชุด 
   ๓.๒.๘  หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 
   ๓.๒.๙ บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) 
 ๔. การเสนอราคา 
  ๔.๑ ผู เสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน    ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐาน
แสดงตัวตนของผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)  
  ๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้น  ซึ่งเปนราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน (ถามี)      คาขนสง คาจดทะเบียน และ
คาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง  จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ กองคลังทหารชาง กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี 
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุร ี
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   ราคาท่ีเสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน นับแตวันเสนอราคา 
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
  ๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย 
  ๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองแจงในบัญชีรายละเอียดสิ่งของท่ีเสนอราคาดวยวาสิ่งของท่ีเสนอขาย
เปนผลิตภัณฑยี่หอใด รุนใด หรือเครื่องหมายอะไร และผลิตจากประเทศใด 
  ๔.๕ กรม จะใชชื่อและคุณลักษณะเฉพาะของกองทัพบก ตามหนังสือแนบทายเอกสาร
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เปนหลักในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ ผูเสนอราคา
จะตองสงเอกสารและรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล ไปพรอมการเสนอราคา 
ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กรม จะยึดไว
เปนเอกสารของทางราชการ 
   สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีความ
ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๑ วัน 
  ๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองสงของตัวอยาง ใหตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของกองทัพบก  เพ่ือใช
ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาในวันท่ี____________ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐       น. ถึงเวลา      
๑๖.๓๐    น.  ณ กองคลังทหารชาง กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุร ีดังนี้.- 
   ๔.๖.๑ ตัวอยาง เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด ๕ กิโลวัตต  จํานวน ๑ เครื่อง 
      ๔.๖.๒ ตัวอยาง เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด ๓๐ KVA      จํานวน ๑ เครื่อง  
   ๔.๖.๓ คูมือแนะนําการใชงานและการซอมบํารุง จํานน  ๑ ชุด 
   หากสงตัวอยางไมครบตามจํานวน และไมตรงตามคุณลักษณะเฉพาะของกองทัพบก  
ทางราชการจะถือวาเปนการปฏิบัติท่ีผิดเงื่อนไขตามเอกสารประกวดราคาซื้อในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ ท้ังนี้ 
กรม จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแกของตัวอยางดังกลาว 
  ๔.๗ ของตัวอยางของผูเสนอราคาท่ีเสนอราคาไมได นอกเหนือจากรายท่ีเสนอราคาต่าํสุด 
และรายท่ีเสนอราคาต่าํถัดไป ๒ ราย ใหรับคืนไปไดทันทีภายหลังจากท่ีไดรับผลการพิจารณา สําหรับผูท่ี   
เสนอราคาได และผูเสนอราคาต่าํถัดไป ๒ ราย กรม จะยึดของตัวอยางเพ่ือประกอบการทําสัญญาซื้อขาย และ
จะถือวาเปนสิ่งของสวนหนึ่งท่ีจะสงมอบใหกับทางราชการไดดวย เม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลงแลว จึงจะคืน
ของตัวอยางของผูเสนอราคาต่าํรายถัดไป ๒ ราย 
  ๔.๘ เอกสารท่ีเปนภาษาตางประเทศ  ผูเสนอราคาตองแนบคําแปลเปนภาษาไทยท่ีถูกตอง
สมบูรณ   โดยผูเชี่ยวชาญการแปลท่ีจดทะเบียนไวกับสํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูแปล   และรับรองคําแปล 
พรอมแนบสําเนาหลักฐานการจดทะเบียนของผูแปลมาดวย    
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   กรณีท่ีคําแปลเอกสารเปนภาษาไทยกับฉบับภาษาอังกฤษมีขอความขัดแยงกัน         
ทางราชการจะถือเอาภาษาไทยเปนหลักในการพิจารณา หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นวาคําแปลท่ี
ขัดแยงนั้นกอใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบกับผูเสนอราคารายอ่ืนอยางเห็นไดชัด ทางราชการจะถือวาเปนการ
ผิดเงื่อนไขในสาระสําคัญ ซึ่งอาจไมรับพิจารณาผูเสนอราคารายนั้นก็ได 
  ๔.๙ เอกสารท่ีเสนอตอทางราชการตองประทับตรา บริษัท,หาง,ราน (ถามี) และลงนามกํากับ
ไวดวยทุกหนา 
  ๔.๑๐ กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ใหถ่ีถวน และเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอน   ท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตาม
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
  ๔.๑๑ ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี   ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึง  ๑๖.๓๐  น. 
   เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ตามขอ 
๑.๕(๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส กอนหรือในขณะท่ี
มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
ตามขอ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และ กรมจะพิจารณาลงโทษ   
ผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท่ีใหความ
รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 
  ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคารอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากสวนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณของ
ปลัดกระทรวงใหถือเปนท่ีสุด 
  ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการยกเลิก
การพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวง
มีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได 
  ๔.๑๒ ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้.- 
    (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
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    (๒) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ท้ังปวงไวดวยแลว 
    (๓)  ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาท่ี
กําหนด 
    (๔) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา 
    (๕) ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
 ๕. หลักประกันการเสนอราคา 
  ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
โดยใชหนังสือค้าํประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าํประกันดังระบุไวในขอ 
๑.๔ (๑) เปนหลักประกัน จํานวน ๒๒๗,๖๙๙.- บาท (สองแสนสองหม่ืนเจ็ดพันหกรอยเกาสิบเกาบาทถวน) 
  ๕.๑ หนังสือค้าํประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าํประกัน    
ดังระบุในขอ ๑.๔(๑) 
  ๕.๒ เช็คท่ีธนาคาร สั่งจายใหแก  “กองทัพบก โดย กรมการทหารชาง”  โดยเปนเช็คลงวันท่ี
ท่ียื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 
ของทางราชการ 
  ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
        กรณีท่ีผู เสนอราคานําเช็คท่ีธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปน
หลักประกันการเสนอราคา  จะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง 
ในวันท่ี                   ระหวางเวลา          น. ถึง          น. 
       ตามแบบตัวอยางหนังสือค้าํประกันอีเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ 
(หลักประกันการเสนอราคา) กําหนดใหระบุชื่อผูเสนอราคา เปนผูวางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น 
กรณีที ่ผู เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ประสงคจะใชหนังสือค้าํประกัน
อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหดําเนินการดังนี้ 
        (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม    ใหระบุชื่อผูเสนอราคา 
ซึ่งตองวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการรวมคา เทานั้น 
        (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคา 
ซึ่งตองวางหลักประกันการเสนอราคา  ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญารวมคากําหนดให
เปนผูเขาเสนอราคากับทางราชการ 
        ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวม
คาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย)      

http://www.gprocurement.go.th
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         หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้  กรม  จะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้าํประกัน  
ภายใน  ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว ๓ 
ลําดับแรก  จะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
            การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
 ๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
  ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้  กรม จะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา และจะพิจารณาจากราคารวมต่าํสุด 
  ๖.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒  หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ ๓  หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตาม ขอ ๔ แลว  คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือ 
ผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาดวยวิธียื่นขอเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ กรม เทานั้น 
  ๖.๓ กรม  สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน ในกรณี 
ดังตอไปนี้ 
   (๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของ กรม 
   (๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส อยางหนึ่ง
อยางใดหรือท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 
   (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
  ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือกรมมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใด
ท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคาได กรมมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสม หรือไมถูกตอง 
  ๖.๕ กรม ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่าํสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมด
ก็ได  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ 
มิได รวมท้ังกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวา
จะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการยื่นเสนอราคากระทําการโดย    
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ไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นขอเสนอแทน   
เปนตน 
  ๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕  กรม มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคา
ท่ีไดรับการคัดเลือกรายดังกลาวออก  และกรม จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 
 ๗. การทําสัญญาซ้ือขาย 
  ๗.๑ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน 
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ  นับแตวันท่ีทําขอตกลงซื้อ  กรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ
แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบ ุในขอ ๑.๓ ก็ได 
  ๗.๒ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน 
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑  ผูชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ กับกรม ภายใน ๗ 
วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคา
สิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด  
ดังตอไปนี้ 
   (๑) เงินสด 
   (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก   " กองทัพบก โดย กรมการทหารชาง "  ซึ่งเปนเช็คลง
วันท่ีท่ีทําสัญญา หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
   (๓) หนังสือค้าํประกันของธนาคารภายในประเทศ   ตามแบบหนังสือค้าํประกัน ดังระบุ
ในขอ ๑.๔(๒) 
   (๔) หนังสือค้าํประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจ    
ค้าํประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจง
เวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค ้าํประกันของธนาคารท่ี กวพ. กําหนด 
   (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการยื่น
ขอเสนอ (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
 ๘. อัตราคาปรับ 
  คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐  ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ (ศูนยจุดสอง) ตอวัน 
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 ๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซื้อขายท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา  ๑ ป  นับถัดจากวันท่ีผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขหรือ
เปลี่ยนใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 ๑๐. การจายเงิน 
  ทางราชการจะจายเงินคาสิ่งของใหกับผูขาย  เม่ือผูซื้อไดรับมอบสิ่งของไวถูกตองครบถวน
ตามสัญญาแลว 
 ๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  ๑๑.๑ การจัดซื้อครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาไดตอเม่ือ พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จากสํานักงบประมาณแลว และในกรณีท่ีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จากสํานักงบประมาณเพ่ือการจัดหาในครั้งดังกลาว กรมการทหารชาง 
สามารถยกเลิกการจัดหาได 
  ๑๑.๒ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป  ขณะนี้ กรม ยัง
ไมไดรับอนุมัติงบประมาณอ่ืนใดในการดําเนินการครั้งนี้ 
   การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ กรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากงบประมาณ
ประจําป จากกองทัพบกแลวเทานั้น 
  ๑๑.๓ ท้ังนี้ หากกรมไดรับการสั่งจายงบประมาณไมครบตามจํานวนท่ีตองการ กรม ขอ
สงวนสิทธิท่ีจะซื้อตามวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจริง 
  ๑๑.๔ เม่ือ กรม ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามท่ีได
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้.- 
   (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
   (๒)  จัดการใหสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืน
ท่ีมิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
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   (๓)  ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ  
สงเสริมการพาณิชยนาว ี
  ๑๑.๕ ผูเสนอราคาซึ่ง กรม ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาท่ี   
ทางราชการกําหนดตามระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
ค้าํประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณา
ใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๑๑.๖ กรม สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
  ๑๑.๗ กรณีท่ีนิติบุคคลตางดาวเปนผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายหรือผูรับจาง  เม่ือ     
ลงนามสัญญาแลวสัญญาจะมีผลบังคับใชก็ตอเม่ือนิติบุคคลตางดาวนั้นไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ พ.ร.บ.
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.๒๕๔๒ แลวเทานั้น   

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

กรมการทหารชาง 
 
                                                 (ลงชื่อ) พันเอก อนวัช     พจนวรพงษ 
   ( อนวัช    พจนวรพงษ ) 
                                                            หัวหนากองจัดหา กรมการทหารชาง 
                                         
 


