
เอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding) 
เลขท่ี        /๒๕๕๙ 

ประกวดราคาซ้ือสีและอุปกรณ�เก่ียวกับสี  
ด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding) 

ตามประกาศ  กรมการทหารช3าง 
ลงวันท่ี       2     เดือน      กันยายน    ๒๕๕๘ 

 ------------------------------------------   
 กรมการทหารช
าง  ซ่ึงต
อไปนี้เรียกว
า “กรม” มีความประสงค�จะประกวดราคาซ้ือด"วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ตามรายการ ดังนี้ 
 ๑. สีเคลือบก่ึงเงา (สีกากีแกมเขียวก่ึงมัน เบอร� ๒๔๐๖๔ จุ ๑ แกลลอน) จํานวน ๔,๗๓๐   กระป8อง 
 ๒. สีเคลือบด"าน (สีกากีแกมเขียวด"าน เบอร� ๓๔๐๖๔ จุ ๑ แกลลอน) จํานวน ๓,๐๔๖   กระป8อง 
 ๓. สีเคลือบเงา (สีดํามัน เบอร� ๑๗๐๓๘ จุ ๑ แกลลอน) จํานวน ๗๐   กระป8อง 
 ๔. สีเคลือบเงา (สีแดงมัน เบอร� ๑๑๑๐๕ จุ ๑ แกลลอน) จํานวน ๖๘   กระป8อง 
 ๕. สีเคลือบเงา (สีขาวมัน เบอร� ๑๗๘๘๖ จุ ๑ แกลลอน) จํานวน ๗๐   กระป8อง 
 ๖. สีเคลือบเงา (สีกากีแกมเขียวมัน เบอร� ๑๔๐๖๔ จุ ๑/๔ แกลลอน) จํานวน ๕   กระป8อง 
 ๗. สีเคลือบเงา (สีดํามัน เบอร� ๑๗๐๓๘ จุ ๑/๔ แกลลอน) จํานวน ๑๓๖   กระป8อง 
 ๘. สีเคลือบเงา (สีแดงมัน เบอร� ๑๑๑๐๕ จุ ๑/๔ แกลลอน) จํานวน ๑๔๒   กระป8อง 
 ๙. สีเคลือบเงา (สีขาวมัน เบอร� ๑๗๘๘๖ จุ ๑/๔ แกลลอน) จํานวน ๑๙๐   กระป8อง 
 ๑๐. น้ํามันสน (จุ ๑ แกลลอน)   จํานวน ๑๕๑   กระป8อง 
 ๑๑. ไวต�สป=ริตสําหรับสีและวาร�นิช (จุ ๑ แกลลอน)    จํานวน ๒,๒๕๘   กระป8อง 
 ๑๒. สีสเปร (สีดํา จุ ๔๐๐ ซีซี)   จํานวน ๑๐๐   กระป8อง 
 ๑๓. สีสเปร (สีขาว จุ ๔๐๐ ซีซี) จํานวน ๑๐๐   กระป8อง 
 ๑๔. สีสเปร (สีแดง จุ ๔๐๐ ซีซี) จํานวน ๑๐๐   กระป8อง 
 
ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต"องเป?นของแท" ของใหม
 ไม
เคยใช"งานมาก
อน ไม
เป?นของเก
าเก็บ อยู
ในสภาพท่ีจะใช"งานได"
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว"ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด"วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส�ฉบับนี้ โดยมีข"อแนะนํา และข"อกําหนด ดังต
อไปนี้  

๑. เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                     ๑.๒ แบบใบเสนอราคา ท่ีกําหนดไว"ในระบบการจัดซ้ือจัดจ"างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส� 
 ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 
 ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
 (๑) หลักประกันการเสนอราคา  
 (๒) หลักประกันสัญญา 
 (๓) หลักประกันการรับเงินค
าพัสดุล
วงหน"า  
 ๑.๕ บทนิยาม 
 (๑) ผู"เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร
วมกัน 
 (๒) การขัดขวางการแข
งขันราคาอย
างเป?นธรรม 
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 ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
 (๑) บัญชีเอกสารส
วนท่ี ๑ 
   (๒) บัญชีเอกสารส
วนท่ี ๒ 
                     ๑.๗ บัญชีแนบประกาศ ผนวก ก 
                     ๑.๘ บัญชีแนบประกาศ ผนวก ข      
                     ๑.๙ แบบหนังสือมอบอํานาจ 

 ๒. คุณสมบัติของผู�เสนอราคา 
 ๒.๑ ผู"เสนอราคาต"องเป?นผู"มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาด"วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
 ๒.๒ ผู"เสนอราคาต"องไม
เป?นผู"ท่ีถูกระบุชื่อไว"ในบัญชีรายชื่อผู"ท้ิงงานของทางราชการและได"แจ"ง
เวียนชื่อแล"ว หรือไม
เป?นผู"ท่ีได"รับผลของการสั่งให"นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป?นผู"ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๒.๓ ผู"เสนอราคาต"องไม
เป?นผู"มีผลประโยชน�ร
วมกันกับผู"เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ    
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� หรือไม
เป?นผู"กระทําการอันเป?นการขัดขวางการแข
งขันราคาอย
างเป?นธรรม      
ตามข"อ ๑.๕ 
 ๒.๔ ผู"เสนอราคาต"องไม
เป?นผู"ได"รับเอกสิทธิหรือความคุ"มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม
ยอมข้ึนศาลไทย 
เว"นแต
รัฐบาลของผู"เสนอราคาได"มีคําสั่งให"สละสิทธิและความคุ"มกันเช
นว
านั้น 
 ๒.๕ ผู"เสนอราคาต"องไม
เป?นผู"ท่ีถูกประเมินสิทธิผู"เสนอราคาในสถานะท่ีห"ามเข"าเสนอราคา
และห"ามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 
 ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข"าเป?นคู
สัญญาต"องไม
อยู
ในฐานะเป?นผู"ไม
แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ
าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ
ายไม
ถูกต"องครบถ"วนในสาระสําคัญ 
 ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข"าเป?นคู
สัญญากับหน
วยงานภาครัฐซ่ึงได"ดําเนินการจัดซ้ือ    
จัดจ"างด"วยระบบอิเล็กทรอนิกส� (e – Government Procurement : e – GP) ต"องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส�ของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต�ศูนย�ข"อมูลจัดซ้ือจัดจ"างภาครัฐ 
 ๒.๘ คู
สัญญาต"องรับและจ
ายเงินผ
านบัญชีธนาคาร เว"นแต
การจ
ายเงินแต
ละครั้งซ่ึงมีมูลค
า  
ไม
เกินสามหม่ืนบาทคู
สัญญาอาจจ
ายเป?นเงินสดก็ได"  

 ๓. หลักฐานการย่ืนข�อเสนอ 
 ผู"เสนอราคาจะต"องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร"อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ     
จัดจ"างภาครัฐด"วยอิเล็กทรอนิกส� แยกเป?น ๒ ส
วน คือ 
 ๓.๑ ส3วนท่ี ๑ อย3างน�อยต�องมีเอกสารดังต3อไปนี้ 
                   (๑) ในกรณีผู"เสนอราคาเป?นนิติบุคคล 
 (ก) ห"างหุ"นส
วนสามัญหรือห"างหุ"นส
วนจํา กัด ให"ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง          
การจดทะเบียนนิติบุคคล มีอายุการรับรองไม
เกิน ๖ เดือน นับแต
วันท่ีสํานักงานทะเบียนฯ ออกให"จนถึงวันท่ี
เสนอราคา บัญชีรายชื่อหุ"นส
วนผู"จัดการ ผู"มีอํานาจควบคุม (ถ"ามี) พร"อมรับรองสําเนาถูกต"อง 

 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให"ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล มีอายุการรับรองไม
เกิน ๖ เดือน นับแต
วันท่ีสํานักงานทะเบียนฯ ออกให"จนถึงวันท่ีเสนอราคา สําเนา
หนังสือบริคณห�สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู"จัดการ ผู"มีอํานาจควบคุม (ถ"ามี) และบัญชีผู"ถือหุ"นรายใหญ
 พร"อม
รับรองสําเนาถูกต"อง 
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                        (๒) ในกรณีผู"เสนอราคาเป?นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช
นิติบุคคล  ให"ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู"นั้น สําเนาข"อตกลงท่ีแสดงถึงการเข"าเป?นหุ"นส
วน (ถ"ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู"เป?นหุ"นส
วน พร"อมท้ังรับรองสําเนาถูกต"อง 
 (๓) ในกรณีผู"เสนอราคาเป?นผู"เสนอราคาร
วมกันในฐานะเป?นผู"ร
วมค"า ให"ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข"าร
วมค"า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู"ร
วมค"า และในกรณีท่ีผู"เข"าร
วมค"าฝ\ายใดเป?นบุคคล
ธรรมดาท่ีมิใช
สัญชาติไทย ก็ให"ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู"เข"าร
วมค"าฝ\ายใดเป?นนิติบุคคล ให"ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว"ใน (๑) 

  (๔) ให"ยื่นสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค
าเพ่ิม (ถ"ามี) พร"อมท้ังรับรองสําเนาถูกต"อง และ
ประทับตรา (ถ"ามี) กรณีเป?นบุคคลธรรมดาให"ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวผู"เสียภาษีพร"อมท้ังรับรองสําเนาถูกต"อง 

สําหรับผู"ประกอบการประเภทร"านค"าจะต"องมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย�     
และใบทะเบียนภาษีมูลค
าเพ่ิม (ถ"ามี) พร"อมท้ังรับรองสําเนาถูกต"อง  
                          (๕) บัญชีเอกสารส
วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได"ยื่นพร"อมกับใบเสนอราคาตามแบบในข"อ ๑.๖ (๑) 
 ๓.๒ ส3วนท่ี ๒ อย3างน�อยต�องมีเอกสารดังต3อไปนี้ 
 (๑) แคตตาล็อกและแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข"อ ๔.๔ 
 (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงป=ดอากรแสตมป]ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู" เสนอราคา        
มอบอํานาจให"บุคคลอ่ืนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส� หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู"เสนอราคาในการเสนอราคา
ทางระบบจัดซ้ือจัดจ"างภาครัฐด"วยอิเล็กทรอนิกส�แทน โดยผู"มอบอํานาจและผู"รับมอบอํานาจจะต"องแนบสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน พร"อมท้ังรับรองสําเนาถูกต"องด"วย 

   (๓) เอกสารของผู"เสนอราคา หากเป?นภาษาต
างประเทศจะต"องแปลเป?นภาษาไทยให"
ถูกต"องครบถ"วน โดยให"ผู"เชี่ยวชาญของศาลในทางการแปลเอกสารตามประเภทของเอกสาร ท่ีได"ข้ึนทะเบียนเป?น
ผู"เชี่ยวชาญของสํานักงานศาลยุติธรรมพร"อมลงนามรับรองการแปล โดยระบุหมายเลขทะเบียนผู"เชี่ยวชาญของ
สํานักงานศาลยุติธรรมท่ีได"ข้ึนทะเบียนไว"ให"ปรากฏด"วย และให"แนบสําเนาหนังสือรับข้ึนทะเบียน              
เป?นผู"เชี่ยวชาญกับสําเนาบัตรประจําตัวผู"เชี่ยวชาญด"วย 

    (๔) การรับรองเอกสารท่ีทําในต
างประเทศให"ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ       ตาม
ระเบียบกระทรวงการต
างประเทศว
าด"วยการรับรองเอกสาร พ.ศ.๒๕๓๙ 

  (ก) เอกสารดังกล
าวจะต"องผ
านการรับรองจากเจ"าหน"าท่ีสถานทูตหรือ     
สถานกงสุลของต
างประเทศในไทยและผ
านการรับรองจากกระทรวงการต
างประเทศ(ไทย)จึงจะถือว
าเป?นเอกสารท่ีถูกต"อง หรือ 

  (ข)  เอกสารดังกล
าวจะต"องผ
านการรับรองจากเจ"าหน"าท่ีสถานทูตหรอืสถานกงสุล     
ของไทยท่ีมีเขตอาณาในประเทศนั้นๆ และผ
านการรับรองจากกระทรวงการต
างประเทศ (ไทย)จึงจะถือว
า     
เป?นเอกสารท่ีถูกต"อง 
                         (๕) ผู"เสนอราคา  จะต"องจัดทํารายละเอียด ของสีและอุปกรณ�เก่ียวกับสี   พร"อมท้ังระบุ
ตรายี่ห"อ และประเทศผู"ผลิต ของสีและอุปกรณ�เก่ียวกับสี ให"เป?นไปตามท่ีทางราชการกําหนด ไว"ใน ผนวก ก. 
    (๖) บัญชีเอกสารส
วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได"ยื่น ตามแบบในข"อ ๑.๖ (๒) 

 ๔. การเสนอราคา 
 ๔.๑ ผู"เสนอราคาต"องยื่นข"อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ"างภาครัฐด"วย
อิเล็กทรอนิกส�ตามแบบท่ีกําหนดไว"ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด"วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� โดยไม
มี 
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เง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น และจะต"องกรอกข"อความให"ถูกต"องครบถ"วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส� หรือหลักฐาน
แสดงตัวตนของผู"เสนอราคา 
               ๔.๒ ผู"เสนอราคาจะต"องเสนอราคาเป?นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต
อหน
วย และหรือต
อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว"ท"ายใบเสนอราคาให"ถูกต"อง โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค
าภาษีมูลค
าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค
าขนส
ง ค
าจดทะเบียน และค
าใช"จ
ายอ่ืน ๆ ท้ังปวง 
จนกระท่ังส
งมอบสิ่งของพร"อมติดต้ังให" ณ กองคลังทหารช
าง กรมการทหารช
าง ค
ายภาณุรังษี  อําเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี  
 ราคาท่ีเสนอจะต"องเสนอกําหนดยืนราคาไม
น"อยกว
า ๑๕๐ วันนับแต
วันเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู"เสนอราคาต"องรับผิดชอบราคาท่ีตนได"เสนอไว" และจะถอนการเสนอราคามิได" 
 ๔.๓ ผู"เสนอราคาจะต"องเสนอกําหนดเวลาส
งมอบสิ่งของไม
เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวัน     ลง
นามในสัญญาซ้ือขาย 
 ๔.๔ ผู"เสนอราคาต"องส
งแคตตาล็อกและแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสีและ
อุปกรณ�เก่ียวกับสี รายการละ ๑ ชุด  ไปพร"อมใบเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ"างภาครัฐด"วยอิเล็กทรอนิกส�เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล
าวนี้ กรมจะยึดไว"เป?นเอกสารของทางราชการ 

 สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให"พิจารณา หากเป?นสําเนารูปถ
ายจะต"องรับรองสําเนาถูกต"อง
โดยผู"มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล และหากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�  
มีความประสงค�จะขอดูต"นฉบับแคตตาล็อก ผู"เสนอราคาต"องนําต"นฉบับมาให"คณะกรรมการพิจารณาผล     
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ตรวจสอบภายใน ๑ วัน 
 ๔.๕ ผู"เสนอราคาจะต"องส
งตัวอย
างของสิ่งของท่ีเสนอ จํานวน ๑๔ รายการ ตาม ผนวก ข เพ่ือ
ใช"ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ภายในวันท่ี ... กันยายน ๒๕๕๘ 
ระหว
างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห�องประกวดราคา อาคารสโมสรนายทหารประทวน 
กรมการทหารช3าง   ค3ายภาณุรังษี  โดยทําเครื่องหมายผูกป̀ายเขียนชื่อบริษัท, ห"าง, ร"าน ติดไว"กับสิ่งของ
ตัวอย
างให"ชัดเจน ท้ังนี้ กรมจะไม
รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก
ตัวอย
างดังกล
าว ตัวอย
างท่ีเหลือ
หรือไม
ใช"แล"ว กรมจะคืนให"แก
ผู"เสนอราคา 
     ตัวอย
างของสีท่ีส
งให"พิจารณาจะต"องมีป`ายติดท่ีกระป8อง  ดังนี้.- 
  ของตัวอย3างตามเอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� เลขท่ี......../2559 
  ช่ือ .........(สี)...............ขนาดบรรจุ...........................แกลลอน 
  น้ําหนัก  (รวมภาชนะบรรจุ) ..................กก. ตราหรือย่ีห�อ.............................. 
  บริษัท,ห�าง,ร�าน ท่ีเสนอ.................................................................................. 

           (ลงชื่อ)...................................................... 
              (ลงนามประทับตรา บริษัท,ห�าง,ร�าน (ถ�ามี) ) 
 

                             การตรวจทดลองสิ่งของตัวอย
างจะใช"เครื่องมือทดสอบของทางราชการเท
านั้น      ใน
กรณีท่ีจําเป?นต"องส
งไปตรวจทดลองท่ีหน
วยงานอ่ืนผู"เสนอราคาต"องรับผิดชอบค
าใช"จ
ายเองท้ังสิ้น 
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                             ผู"มายื่นสิ่งของตัวอย
าง ต"องแสดงหลักฐานการมอบอํานาจว
าเป?นผู"แทนผู"เสนอราคา (กรณี
ผู"ยื่นฯ มิได"เป?นกรรมการผู"มีอํานาจผูกพัน) โดยให"ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู"มอบอํานาจและผู"รับ
มอบอํานาจพร"อมท้ังรับรองสําเนาถูกต"อง 
 ๔.๖ ก
อนการเสนอราคา ผู"เสนอราคาควรตรวจดูร
างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให"ถ่ีถ"วนและเข"าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ท้ังหมดเสียก
อนท่ีจะตกลงยื่นข"อเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
 ๔.๗ ผู"เสนอราคาจะต"องยื่นข"อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ"างภาครัฐ   
ด"วยระบบอิเล็กทรอนิกส� ในวันท่ี .......  กันยายน  ๒๕๕๘ ต้ังแต
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  
 เม่ือพ"นกําหนดเวลายื่นข"อเสนอแล"ว จะไม
รับเอกสารการยื่นข"อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู"เสนอราคาแต
ละรายว
า เป?นผู"เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร
วมกันกับผู"เสนอราคารายอ่ืน ตามข"อ 
๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคา  
 

 หากปรากฏต
อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ก
อนหรือ 
ในขณะท่ีมีการพิจารณาข"อเสนอว
า มีผู"เสนอราคารายใดกระทําการอันเป?นการขัดขวางการแข
งขันราคา    
อย
างเป?นธรรมตามข"อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว
ามีการกระทําอันเป?นการขัดขวางการแข
งขันราคา
อย
างเป?นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� จะตัดรายชื่อผู"เสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป?นผู"มีสิทธิได"รับการคัดเลือก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู"เสนอราคาดังกล
าวเป?นผู"ท้ิงงาน     
เว"นแต
คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได"ว
าผู"เสนอราคารายนั้นเป?นผู"ท่ีให"ความร
วมมือเป?นประโยชน�ต
อการ
พิจารณาของทางราชการและมิได"เป?นผู"ริเริ่มให"มีการกระทําดังกล
าว 
 ผู"เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป?นผู"เสนอราคา เพราะเหตุเป?นผู"เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน�ร
วมกันกับผู"เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา ด"วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
หรือเป?นผู"เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป?นการขัดขวางการแข
งขันราคาอย
างเป?นธรรม อาจอุทธรณ�คําสั่ง
ดังกล
าวต
อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต
วันท่ีได"รับแจ"งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส� การวินิจฉัยอุทธรณ�ของปลัดกระทรวงให"ถือเป?นท่ีสุด 
 ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด"วยกับคําคัดค"านของผู" อุทธรณ�และเห็นว
า        
การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได"ดําเนินการไปแล"วจะเป?นประโยชน�แก
ทางราชการอย
างยิ่ง      
ให"ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล
าว 
 ๔.๘ ผู"เสนอราคาจะต"องปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว"ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�  
 (๒) ราคาท่ีเสนอต"องเป?นราคาท่ีรวมภาษีมูลค
าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ"ามี) รวมค
าใช"จ
าย
ท้ังปวงไว"ด"วยแล"ว  
 (๓) ผู"เสนอราคาจะต"องลงทะเบียนเพ่ือเข"าสู
กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา        
ท่ีกําหนด 
 (๔) ห"ามผู"เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
 (๕) ผู"เสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข"าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด"วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว"ในเว็บไซต� www.gprocurement.go.th 
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 ๕. หลักประกันการเสนอราคา 
 ผู"เสนอราคาต"องวางหลักประกันการเสนอราคาพร"อมกับการยื่นข"อเสนอและใบเสนอราคา  
โดยใช"หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส�ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุไว"ใน          
ข"อ ๑.๔ (๑) เป?นหลักประกันจํานวน....................................บาท (                                             ) 

๕.๑ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส�ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดัง
ระบุในข"อ ๑.๔ (๑) 

๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ
ายให"แก
 กองทัพบก โดยกรมการทหารช
าง โดยเป?นเช็คลงวันท่ีท่ียื่น
การเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ"างภาครัฐด"วยอิเล็กทรอนิกส� หรือก
อนหน"านั้นไม
เกิน ๓ วันทําการของ
ทางธนาคาร 
                     ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

   กรณีท่ีผู"เสนอราคานําเช็คท่ีธนาคารสั่งจ
ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป?น
หลักประกันการเสนอราคา จะต"องส
งต"นฉบับเอกสารดังกล
าวมาให"ส
วนราชการตรวจสอบความถูกต"องในวันท่ี
............................ระหว
างเวลา......๑๐.๐๐..........น. ถึง......๑๑.๐๐..............น. 

หลักประกันการยื่นข"อเสนอตามข"อนี้ กรมจะคืนให"ผู"เสนอราคาหรือผู"คํ้าประกันภายใน ๑๕ 
วัน นับถัดจากวันท่ีได"พิจารณาในเบ้ืองต"นเรียบร"อยแล"ว เว"นแต
ผู"เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว" ๓ ลําดับแรก จะ
คืนให"ต
อเม่ือได"ทําสัญญาหรือข"อตกลง หรือเม่ือผู"เสนอราคาได"พ"นจากข"อผูกพันแล"ว 

การคืนหลักประกันการเสนอราคาไม
ว
าในกรณีใดๆ จะคืนให"โดยไม
มีดอกเบ้ีย 
 

 ๖. หลักเกณฑ�และสิทธิในการพิจารณา 
 ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข"อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�นี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดย
ใช"หลักเกณฑ�ราคา และพิจารณาจากราคารวมต่ําสุด 
 ๖.๒ หากผู"เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม
ถูกต"องตามข"อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข"อเสนอ
ไม
ถูกต"อง หรือไม
ครบถ"วนตามข"อ ๓ หรือยื่นข"อเสนอไม
ถูกต"องตามข"อ ๔ แล"ว คณะกรรมการพิจารณาผล  
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�จะไม
รับพิจารณาราคาของผู"เสนอราคารายนั้น เว"นแต
เป?นข"อผิดพลาด หรือ  
ผิดหลงเพียงเล็กน"อย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาด"วยวิธียื่นข"อเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส�ในส
วนท่ีมิใช
สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว
าจะเป?นประโยชน�ต
อกรมเท
านั้น 
 ๖.๓ กรมสงวนสิทธิไม
พิจารณาข"อเสนอของผู" เสนอราคาโดยไม
มีการผ
อนผัน ในกรณี
ดังต
อไปนี้ 
 (๑) ไม
ปรากฏชื่อผู"เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู"รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
ของกรม 
 (๒) ไม
กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู"เสนอราคาอย
างหนึ่งอย
างใดหรือท้ังหมดใน
ใบเสนอราคา 
 (๓) เสนอรายละเอียดแตกต
างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส�ท่ีเป?นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให"เกิดความได"เปรียบเสียเปรียบแก
ผู"เสนอราคารายอ่ืน   
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                    ๖.๔ ในการพิจารณาผลการยื่นข"อเสนอหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล   การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�หรือกรม มีสิทธิให"ผู"เสนอราคาเสนอชี้แจงข"อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข"อเท็จจริง
อ่ืนใดท่ีเก่ียวข"องกับผู"เสนอราคาได" กรมมีสิทธิท่ีจะไม
รับราคาหรือไม
ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล
าวไม
มีความ
เหมาะสม หรือไม
ถูกต"อง 
                ๖.๕ กรมทรงไว"ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม
รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมด 
ก็ได" และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก  
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� โดยไม
พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได" สุดแต
จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน�ของ  
ทางราชการเป?นสําคัญ และให"ถือว
าการตัดสินของกรมเป?นเด็ดขาด ผู"เสนอราคาจะเรียกร"องค
าเสียหายใด ๆ 
มิได" รวมท้ังกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�และลงโทษผู"เสนอราคาเป?นผู"ท้ิงงาน ไม
ว
า
จะเป?นผู"เสนอราคาท่ีได"รับการคัดเลือกหรือไม
ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได"ว
าการยื่นเสนอราคากระทําการโดย    
ไม
สุจริต เช
น การเสนอเอกสารอันเป?นเท็จ หรือใช"ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นข"อเสนอแทน      
เป?นต"น 
 ๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข"อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข"อเสนอว
า ผู"เสนอราคาท่ีมีสิทธิ
ได"รับการคัดเลือกเป?นผู"เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร
วมกันกับผู"เสนอราคารายอ่ืน หรือเป?นผู"เสนอราคาท่ีกระทํา
การอันเป?นการขัดขวางการแข
งขันราคาอย
างเป?นธรรม ตามข"อ ๑.๕ กรมมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู"เสนอราคา 
ท่ีได"รับการคัดเลือกรายดังกล
าวออก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู"เสนอราคารายนั้นเป?นผู"ท้ิงงาน 
 ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว
าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได"
ดําเนินการไปแล"วจะเป?นประโยชน�แก
ทางราชการอย
างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผล    
การเสนอราคาดังกล
าวได" 

 ๗. การทําสัญญาซ้ือขาย 
 ๗.๑ ในกรณีท่ีผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� สามารถส
งมอบสิ่งของได"ครบถ"วน 
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต
วันท่ีทําข"อตกลงซ้ือ กรมอาจจะพิจารณาจัดทําข"อตกลงเป?นหนังสือ
แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข"อ ๑.๓ ก็ได" 
 ๗.๒ ในกรณีท่ีผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ไม
สามารถส
งมอบสิ่งของได"ครบถ"วน
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือกรมเห็นว
าไม
สมควรจัดทําข"อตกลงเป?นหนังสือ ตามข"อ ๗.๑ ผู"ชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�จะต"องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญา ดังระบุในข"อ ๑.๓ กับกรมภายใน    
๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได"รับแจ"งและจะต"องวางหลักประกันสัญญาเป?นจํานวนเงินเท
ากับร"อยละ ๕ ของราคา
สิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ได"ให"กรมยึดถือไว"ในขณะทําสัญญา โดยใช"หลักประกันอย
างหนึ่งอย
างใด 
ดังต
อไปนี้  
 (๑) เงินสด 
  (๒) เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ
ายให"แก
กรม ซ่ึงเป?นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก
อนหน"านั้น
ไม
เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

     (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน   ดังระบุ  
ในข"อ ๑.๔ (๑)  โดยให"ทําหนังสือคํ้าประกันไว"ต
อ กองทัพบก โดย กรมการทหารช
าง 
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    (๔) หนังสือคํ้าประกันของ บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย�ท่ีได"รับอนุญาตให"

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย�และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห
งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห
งประเทศไทยแจ"งเวียนให"ส
วนราชการต
างๆ ทราบแล"ว โดยอนุโลมให"ใช"  
ตามตัวอย
างหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร ท่ี กวพ. กําหนด โดยให"ทําหนังสือคํ้าประกันไว"ต
อ กองทัพบก     
โดย กรมการทหารช
าง  
 (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให"โดยไม
มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู"ชนะการยื่น
ข"อเสนอ (ผู"ขาย) พ"นจากข"อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล"ว 

 ๘. อัตราค3าปรับ 
 ค
าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขาย ข"อ ๑๒ ให"คิดในอัตราร�อยละ ๐.๒ (ศูนย�จุดสอง) ต3อวัน 
 ๙. การรับประกันความชํารุดบกพร3อง 
 ผู"ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ซ่ึงได"ทําข"อตกลงเป?นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขาย
ตามแบบดังระบุในข"อ ๑.๓ แล"วแต
กรณี จะต"องรับประกันความชํารุดบกพร
องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไม3น�อยกว3า ๒ ปO เว�นรายการท่ี ๑๒ ถึง ๑๔ ไม3น�อยกว3า ๑ ปO นับถัดจากวันท่ีผู"ซ้ือรับมอบ 
โดยผู"ขายต"องรีบจัดการซ
อมแซมแก"ไขให"ใช"การได"ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได"รับแจ"งความชํารุด
บกพร
อง 

 ๑๐. การจ3ายเงินล3วงหน�า 
    ผู"เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล
วงหน"าในอัตราไม3เกินร�อยละ ๑๕ ของราคาสิ่งของท่ี
เสนอขาย แต
ท้ังนี้ จะต"องส
งมอบหลักประกันเงินล
วงหน"าเป?นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข"อ ๑.๔ (๓) หรือหนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห
ง
ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย�ท่ีได"รับอนุญาตให"ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการ
พาณิชย�และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห
งประเทศไทย ซ่ึงได"แจ"งชื่อเวียนให"ส
วน
ราชการต
าง ๆ ทราบแล"ว โดยอนุโลมให"ใช"ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข"อ ๑.๔ (๓) ให"แก
กรมก
อนการ
รับชําระเงินล
วงหน"านั้น 

 ๑๑. ข�อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
   ๑๑.๑ เงินค
าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ ได"มาจากเงินงบประมาณประจําปg พ.ศ. ๒๕๕๙ 
การลงนามในสัญญาจะกระทําได" ต
อเม่ือกรมได"รับอนุมัติเงินค
าสิ่งของจากเงินงบประมาณประจําปg พ.ศ. 
๒๕๕๙ แล"วเท
านั้น 
                        ๑๑.๒ ในกรณีท่ีไม
ได"รับการจัดสรรงบประมาณรายจ
ายประจําปgงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จาก
สํานักงบประมาณเพ่ือการจัดหาในครั้งดังกล
าว กรมสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการดําเนินการประกวดราคาในครั้งนี้
ท้ังหมด 
 ๑๑.๓ เม่ือกรมได"คัดเลือกผู"เสนอราคารายใดให"เป?นผู"ขาย และได"ตกลงซ้ือสิ่งของตามท่ีได"
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�แล"ว ถ"าผู"ขายจะต"องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล
าวเข"ามาจากต
างประเทศและของนั้น
ต"องนําเข"ามาโดยทางเรือในเส"นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู
      และสามารถให"บริการรับขนได"ตามท่ีรัฐมนตรีว
าการ 
 



- ๙ - 
 
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู"เสนอราคาซ่ึงเป?นผู"ขาย จะต"องปฏิบัติตามกฎหมายว
าด"วยการส
งเสริม 
การพาณิชยนาวี ดังนี้ 
  (๑) แจ"งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล
าวเข"ามาจากต
างประเทศ ต
อสํานักงาน
คณะกรรมการส
งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต
วันท่ีผู"ขายสั่ง หรือซ้ือของจากต
างประเทศ    
เว"นแต
เป?นของท่ีรัฐมนตรีว
าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว"นให"บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
  (๒) จัดการให"สิ่ งของท่ี ซ้ือขายดังกล
าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เช
นเดียวกับเรือไทย จากต
างประเทศมายังประเทศไทย เว"นแต
จะได"รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ส
งเสริมการพาณิชยนาวี ให"บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช
เรือไทย ซ่ึงจะต"องได"รับอนุญาตเช
นนั้นก
อน
บรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป?นของท่ีรัฐมนตรีว
าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว"นให"บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีท่ีไม
ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู"ขายจะต"องรับผิดตามกฎหมายว
าด"วย  
การส
งเสริมการพาณิชยนาวี 
 ๑๑.๔ ผู"เสนอราคาซ่ึงกรมได"คัดเลือกแล"ว ไม
ไปทําสัญญา หรือข"อตกลงภายในเวลาท่ี     
ทางราชการกําหนด ดังระบุไว"ในข"อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข"อเสนอหรือเรียกร"องจากผู"ออกหนังสือ 
คํ้าประกันการยื่นข"อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร"องให"ชดใช"ความเสียหายอ่ืน (ถ"ามี) รวมท้ังจะพิจารณา
ให"เป?นผู"ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๑๑.๕ กรมสงวนสิทธิท่ีจะแก"ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข"อกําหนดในแบบสัญญา ให"เป?นไปตาม
ความเห็นของสํานักอัยการสูงสุด (ถ"ามี) 
 ๑๑.๖ กรมจะจ
ายเงินชําระหนี้ให"ตามมูลค
าสิ่งของท่ีกรมได"รับมอบไว"ถูกต"องเรียบร"อยแล"ว 
 ๑๑.๗ ในการส
งมอบสิ่งของให"กับกรม ผู"เสนอราคาจะต"องทําเครื่องหมาย หรือติดแผ
นป̀าย
ระบุชื่อผู"ขายและเลขท่ีสัญญาไว"กับสิ่งของท่ีส
งมอบให"กับทางราชการทุกชิ้น และจะต"องแจ"งให"กรมทราบ    
เป?นการล
วงหน"าไม
น"อยกว
า ๕ วันทําการของทางราชการ 
 ๑๑.๘ ในกรณีท่ีมีการส
งของตัวอย
างเพ่ือทดสอบหรือทดลอง ผู"เสนอราคาจะต"องส
งมอบของ
ตัวอย
างในสภาพท่ีเรียบร"อย ต
อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ตามวัน เวลาและ
สถานท่ี ท่ีกําหนดไว"ในข"อ ๔.๕ หากพ"นกําหนดเวลาแล"ว  กรมจะไม
รับสิ่งของตัวอย
างโดยเด็ดขาด   
 ๑๑.๙ การตรวจรับสิ่งของตามสัญญาจะกระทําในประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุของทางราชการ จํานวนอย
างน"อย ๓ (สาม) นาย ณ สถานท่ีส
งมอบ 
 
 กรมการทหารช
าง 
 
                                         (ลงชื่อ)           พันโท    ชัยณรงค�    สุภาพันธ�                
                                                                      ( ชัยณรงค�    สุภาพันธ� ) 
                                                            หัวหน"าแผนกจัดหา กรมการทหารช
าง 
 
 
 
 



   


