ประกาศกรมการทหารชาง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชิ้นสวนซอมยุทโธปกรณสายชาง
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
-------------------กรมการทหารชาง มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อชิ้นสวนซอมยุทโธปกรณสายชาง ดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น
๑๕,๐๕๘,๘๓๗.- บาท (สิบหาลานหาหมื่นแปดพันแปดรอยสามสิบเจ็ดบาทถวน) ตามรายการ ดังนี้
- ชิ้นสวนซอมยุทโธปกรณสายชาง จํานวน ๑,๖๐๙ รายการ
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่ ว คราวเนื่ อ งจากเป น ผู ที่ ไ ม ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ป ระกอบการตามระเบี ย บที่
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง กํ า หนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร ใ นระบบเครื อ ข า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมการทหารชาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ผู ยื่ น ข อ เสนอต อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

-๒๑๑. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตาม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครั้งซึ่งมี มูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๑๔. ผูยื่นขอเสนอยื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้
๑๔.๑ กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาที่
จดทะเบียนนิติบุคคลใหม จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการ
ยื่นขอเสนอใหยื่นขอเสนอในนาม “กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติดานผลงานกิจการรวมคาดังกลาวสามารถนํา
ผลงานของผูที่เขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
๑๔.๒ กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคล
แตละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุกราย จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา
เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคาราย
ใดรายหนึ่งเป น ผูรั บผิ ดชอบหลั กในการยื่นขอเสนอกับ กรมและแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมกับการยื่น
ขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานของ
ผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอได
ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ในวันที่
ระหวางเวลา
น. ถึง
น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.engrdept.com หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๓๒๓๓-๗๐๑๔ ตอ ๕๓๒๒๘ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ.

.

(ลงชื่อ) พลตรี ชัชวาลย เกิดสมบูรณ
( ชัชวาลย เกิดสมบูรณ )
รองเจากรมการทหารชาง ทําการแทน
เจากรมการทหารชาง

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่
/๒๕๖๒
การซื้อชิ้นสวนซอมยุทโธปกรณสายชาง
ตามประกาศ กรมการทหารชาง
ลงวันที่
กันยายน ๒๕๖๑
----------------------กรมการทหารชาง ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “กรม” มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการดังนี้.- ชิ้นสวนซอมยุทโธปกรณสายชาง จํานวน ๑,๖๐๙ รายการ
.

พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๗ บัญชีรายละเอียดสิ่งของที่เสนอราคา
๑.๘ บัญชีรายการของตัวอยาง
๑.๙ บัญชีสถานที่สงมอบชิ้นสวน
๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่ ว คราวเนื่ อ งจากเป น ผู ที่ ไ ม ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ป ระกอบการตามระเบี ย บที่
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง กํ า หนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร ใ นระบบเครื อ ข า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

๒
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นดวย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป น บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลผู มี อ าชี พ ขายพั ส ดุ ที่ ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ดังกลาว
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมการทหารชาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูย ื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ผู ยื่ น ข อ เสนอต อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลางตาม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองไมอยู ในฐานะเป นผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวน
แตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๔ ผูยื่นขอเสนอยื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้
๒.๑๔.๑ กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการ
รวมคาที่จดทะเบียนนิติบุคคลใหม จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา
และการยื่นขอเสนอใหยื่นขอเสนอในนาม “กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติดานผลงานกิจการรวมคาดังกลาว
สามารถนําผลงานของผูที่เขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
๒.๑๔.๒ กรณีที่กิจ การรวมคาไมไดจ ดทะเบีย นเปน นิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติ
บุคคล แต ละนิติบุ คคลที่ เข า รว มค า ทุกราย จะตองมีคุณสมบัติครบถว นตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสาร
ประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดให
ผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการยื่นขอเสนอกับกรมและแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอม
กับการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใช
ผลงานของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอได
ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลั กฐานยื่ นมาพร อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

๓
๓.๑.๑ ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
๓.๑.๑.๑ หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล (ไมเกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร) บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม
(ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
๓.๑.๑.๒ บริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล (ไมเกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร) หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ
ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) บัญชีผูถือหุนรายใหญ และสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
๓.๑.๒ ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
๓.๑.๓ ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน ๓.๑.๑ หรือ ๓.๑.๒ ของผูรวมคา แลวแตกรณี
๓.๑.๔ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
๓.๑.๕ บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖(๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบใน
ขอ ๑.๖(๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
๓.๒.๑ ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือ
มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
๓.๒.๒ หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
๓.๒.๓ บัญชีรายละเอียดสิ่งของที่เสนอราคา จํานวน ๑ ชุด
๓.๒.๔ บัญชีรายการของตัวอยาง จํานวน ๑ ชุด รายละเอียดตามขอ ๔.๖
๓.๒.๕ บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบใน
ขอ ๑.๖(๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู ยื่ น ข อ เสนอต อ งยื่ น ข อ เสนอและเสนอราคา ทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย
อิเล็กทรอนิกส ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ

๔
จะต องกรอกข อความให ถูกต อ งครบถ ว น พร อมทั้ ง หลักฐานแสดงตัว ตนและทําการยืน ยัน ตัว ตนของผูยื่ น
ขอเสนอ โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคา
ใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือ
ตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน
และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ สถานที่ตามผนวกแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอครบทุกรายการ แตละรายการจะตองระบุยี่หอและประเทศ
ผูผลิตทุกรายการโดยแจงไวในบัญชีรายละเอียดสิ่งของที่เสนอราคา
๔.๕ กรม จะใชชื่อและหมายเลขชิ้นสวนซอม แทนคุณลักษณะเฉพาะของกองทัพบก ตาม
หนังสือ กองสงกําลังบํารุง กรมการทหารชาง ดวนมาก ที่ กห ๐๔๔๑.๔/๙๐๔ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
ที่แนบทายเอกสารประกวดราคาฉบับนี้ เปนหลักในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ ผูยื่นขอเสนอจะตองสง
เอกสารและรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล ไปพรอมการยื่นขอเสนอทางระบบ
จัด ซื้อจั ดจ า งภาครั ฐ ดว ยอิเ ล็ กทรอนิ กส เพื่อประกอบการพิจ ารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กรม จะยึดไวเปน
เอกสารของทางราชการ
๔.๖ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางชิ้นสวนซอมครบทุกรายการ รายการละ ๑ ชิ้น โดยลง
ลายมือผูยื่ นขอเสนอพรอมประทับตรา (ถามี ) กํากับ ในเอกสารดวย พรอมสรุป จํานวนเอกสารที่จัดสงหรื อ
นํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) เพื่อใช ในการตรวจทดลองหรือประกอบการ
พิจ ารณาคุณลั กษณะเฉพาะของทางราชการ ในวั นที่
ระหว างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา
๑๖.๓๐ น. ณ กองคลังทหารชาง กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ในกรณีของตัวอยางที่สงใหพิจารณา สามารถใชตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะของ
ทางราชการไดหลายรายการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณา กรมอนุโลมใหผูยื่นข อเสนอส ง
ตัวอยางเพียง ๑ ตัวอยาง สําหรับใชตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะไดหลายรายการ โดยใหผูยื่นขอเสนอระบุ
ในบัญชีรายการของตัวอยางดวยวา ของตัวอยางที่สงใหพิจารณารายการนั้นๆ ใชตรวจสอบรายการใดบาง
ทั้ ง นี้ กรม จะไม รั บ ผิ ด ชอบในความเสี ย หายใดๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น แก ข องตั ว อย า งดั ง กล า ว
ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว กรม จะคืนใหแกผูยื่นขอเสนอ
๔.๗ เอกสารที่เสนอตอทางราชการตองประทับตรา บริษัท,หาง,ราน (ถามี) และลงนามกํากับ
ไวดวยทุกหนา
๔.๘ กอนการเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๔.๙ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่
ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการ
เสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

๕
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๑๐ ผูยื่ น ข อเสนอต องจัดทําเอกสารสําหรับ ใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload)
เพื่อเปนการเสนอราคาใหแกกรม ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๔.๑๑ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตาม
ขอ ๑.๕(๑) หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และ กรม จะพิจารณาลงโทษ
ผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตกรมจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการ
กระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของกรม
๔.๑๒ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้.(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่ เ สนอจะตองเปน ราคาที่ร วมภาษีมูล คาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่
กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๔.๑๓ ผู ยื่ น ข อ เสนอรายที่ ไ ด รั บ แจ ง จากคณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส จะตองจัดทําบัญชีรายละเอียดราคาตอหนวยและราคารวมของชิ้นสวนซอมยุทโธปกรณสายชาง
จํานวน ๑,๖๐๙ รายการ โดยราคารวมของแตละรายการรวมกันจะตองไมสูงกวาราคารวมที่ไดเสนอราคาไวใน
วันยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ยื่นตอคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ จํานวน ๗๕๒,๙๔๒.- บาท
(เจ็ดแสนหาหมื่นสองพันเการอยสี่สิบสองบาทถวน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจายใหแก “กองทัพบก โดย กรมการทหารชาง” ซึ่งเปน
เช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน
๓ วันทําการ
๕.๒ หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข องธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด

๖
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนั งสื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษัท เงิ น ทุ น หรือ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย ที่ ไ ดรั บ อนุ ญ าตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณีที่ผูย่ืนขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ
ค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตอ งสง
ตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหกรมตรวจสอบความถูกตอง ในวัน ที่
ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.
ถึง ๑๖.๓๐ น.
กรณีที่ผู ยื่นขอเสนอยื่น ขอเสนอในรู ปแบบของ “กิจการรวมคา” ประสงคจ ะใชหนั งสือค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือ
ค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้
(๑) กรณี ที่กิจ การรว มคาได จ ดทะเบี ย นเปน นิติบุคคลใหม ใหร ะบุชื่ อกิจ การรว มค า
ดังกลาวเปนผูยื่นขอเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่
สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรม จะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่กรมไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่น
ขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญา
หรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรม จะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา
๖.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณี ใช ห ลั กเกณฑ ร าคาในการพิจ ารณาผูช นะการยื่น ขอเสนอ กรมจะพิจ ารณาจาก
ราคารวมต่ําสุด
๖.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูย่ืนขอเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิ ค หรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ จ ะขายไม ค รบถ ว น หรื อ เสนอ
รายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวน
ที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือ
เปนการผิดพลาดเพียงเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
๖.๔ กรม สงวนสิ ทธิไม พิจารณาข อเสนอของผูยื่น ขอเสนอโดยไม มีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้

๗
(๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของ กรม
(๒) ไม ก รอกชื่ อ ผู ยื่ น ข อ เสนอในการเสนอราคาทางระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งด ว ย
อิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอี ย ดแตกต า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ กรม มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรม
มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๖ กรม ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือ
คาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอ
เปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการยื่นขอเสนอ
กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทน เปนตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดํ า เนิ น งานตามเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ไ ด คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสหรือกรมจะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถ
ดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรมมีสิทธิที่
จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจาย
หรือคาเสียหายใดๆ จากกรม
๖.๗ กอนลงนามในสัญญา กรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏว า มี ก ารกระทํ า ที่ เ ข า ลั ก ษณะผู ยื่ น ข อ เสนอที่ ช นะการประกวดราคาหรื อ ที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือ
สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
๗. การทําสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผูช นะการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถว น
ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได
๗.๒ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับกรม
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของ
ราคาคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี้

๘
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจายใหแก "กองทัพบก โดย กรมการทหารชาง" ซึ่ง
เปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓
วันทําการ
(๓) หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของธนาคารภายในประเทศ
ตามตั ว อย า งที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนด
(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรมไดรับมอบไวแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
กรมจะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว
ใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขาย
หรือขอตกลงเปนหนังสือ และกรมไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี หรือขอตกลง
ซื้อขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ (ศูนยจุดสอง) ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓
หรือทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป - เดือน นับถัดจากวันที่กรมไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขหรือเปลี่ยนใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ การจั ดซื้ อครั้ งนี้จ ะมี การลงนามในสัญ ญาไดต อเมื่ อ พระราชบัญ ญั ติงบประมาณ
รายจ ายประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มี ผ ลใช บั ง คั บ และได รั บ จั ด สรรงบประมาณรายจ ายประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จากสํานักงบประมาณแลว และในกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จากสํานักงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล าว กรมการทหารชาง
สามารถยกเลิกการจัดหาได
๑๑.๒ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป ขณะนี้ กรม ยัง
ไมไดรับอนุมัติงบประมาณอื่นใดในการดําเนินการครั้งนี้
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากงบประมาณ
ประจําปจากกองทัพบกแลวเทานั้น
๑๑.๓ ทั้งนี้ หากกรมไดรับการสั่งจายงบประมาณไมครบตามจํานวนที่ตองการ กรม ขอ
สงวนสิทธิที่จะซื้อตามวงเงินงบประมาณที่ไดรับจริง

๙
๑๑.๔ เมื่อ กรม ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้.(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จั ด การให สิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายดั ง กล า วบรรทุ ก โดยเรื อ ไทย หรื อ เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ
เชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๕ ผูยื่นขอเสนอซึ่ง กรม ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ
ภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
ค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๖ กรม สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลง
ซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑.๗ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดแยงกัน
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
๑๑.๘ กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากกรมไมได
(๑) กรมไม ได รับ การจัดสรรเงิน ที่จ ะใชในการจัดซื้อหรือเงิน ที่ไดรับ จัดสรรแตไม
เพียงพอที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป
(๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือก
มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือ
สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
(๓) การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรมหรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง
ออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

๑๐
๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
กรมสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก
ใหเปนผูขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับกรมไวชั่วคราว
--------------------กรมการทหารชาง
(ลงชื่อ) พันเอก อนวัช พจนวรพงษ
( อนวัช พจนวรพงษ )
หัวหนากองจัดหา กรมการทหารชาง

๑๑

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ตามเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
--------------------๑. การประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จะใชหมายเลขชิ้นสวนซอม,ชื่อชิ้นสวนซอม
และรู ปประกอบ ตามคู มือของทางราชการ ตรวจสอบกับ หมายเลขชิ้น สวนซอม, ชื่อชิ้น สว นซอม และรูป
ประกอบของผูเสนอราคา โดยจะใชคูมือชิ้นสวนซอมของแตละยี่หอเปนหลักในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ
ดังนี้.- DYNAPAC SPARE PARTS CATALOG VIBRATION ROLLER CA25
- NISSAN DIESEL PART CATALOG COBAVER MODEL CPA/B87
- PART CATALOG FXZ RHD PART NO.1-8877-0606-0
- PARTS BOOK CATERPILLAR 12G MOTOR GRADER 3306 ENGINE
- PARTS BOOK CATERPILLAR 950B WHELL LOADER
- PARTS BOOK CATERPILLAR D5H LPG TRACTORS
- PARTS BOOK CATERPILLAR D7G TRACTOR SER.NO.92V2127-UP
- PARTS BOOK CATERPILLAR E200B POWERED BY 3116T ENGINE
- PARTS BOOK CATERPILLAR EL240B EXCAVATORS
- PARTS BOOK CATERPILLAR EL240B POWERED BY 3116 ENGINE
- PARTS BOOK CTERPILLAR 12G MOTOR GRADER POWERED BY 3306 ENGINE
- PARTS BOOK D5H & D5H LGP SERIES II TRACTORS (FORM XMBP7013-01,51992)
- PARTS BOOK JCB 3CX-4
- PARTS BOOK JCB JS200 TRACKED EXCAVATOR
- PARTS BOOK KOMATSU 4D105-5 DIESEL ENGINE
- PARTS BOOK KOMATSU D53P-17 BULLDOZER
- PARTS BOOK KOMATSU D85A-18 BULLDOZER
- PARTS BOOK KOMATSU D85A-21 BULLDOZER
- PARTS BOOK KOMATSU D85E-SS-2A BULLDOZER
- PARTS BOOK KOMATSU EC 75Z-2 (5-8)
- PARTS BOOK KOMATSU GD611A-1 MOTOR GRADER
- PARTS BOOK KOMATSU PC200-3 HYDRAULIC EXCAVATOR
- PARTS BOOK KOMATSU PC200-5 CUSTOM No.58019 and up
- PARTS BOOK KOMATSU PC200-7 HYDRAULIC EXCAVATOR
- PARTS BOOK KOMATSU PC220-3 HYDRAULIC EXCAVATOR
- PARTS BOOK KOMATSU PC220-6,PC220LC-6
- PARTS BOOK KOMATSU PC220-6 HYDRAULIC EXCAVATOR
- PARTS BOOK KOMATSU WA320-1 WHEEL LOADER
- PARTS BOOK KOMATSU WA320-3 WHELL LOADER

๑๒

SEP.1991)

- PARTS CATALOG CUMMIN S6BTA
- PARTS CATALOG CUMMIN S6BTA(1-3)
- PARTS CATALOG CUMMINS 6BT (1-5) ,PARTSMANUAL710A SERIESIII (6-13)
- PARTS CATALOG CUMMINS 6BTA
- PARTS CATALOG CUMMINS ENGINE 6C,6CT,6CTA8.3
- PARTS CATALOG DYNAPAC CA251 VIBRATORY ROLLER (SB1019-1)
- PARTS CATALOG FXZ / GXZ ISUZU GENUINE PARTS PART NO.1-8871-1136-0
- PARTS CATALOG HITACHI ZAXIS200 EXCAVATOR
- PARTS CATALOG ISUZU DIESEL TRUCK FTR NO.1-8871-0513
- PARTS CATALOG ISUZU DIESEL TRUCK MODEL FV/FX 86.5
- PARTS CATALOG ISUZU DIESEL TRUCK MODEL FV/FX 90
- PARTS CATALOG ISUZU DIESEL TRUCK MODEL FXZ
- PARTS CATALOG ISUZU FSR-FTR SERIES No.1-8871-0269-0 may84
- PARTS CATALOG ISUZU FSR-FTR SERIES No.1-8871-0513-0
- PARTS CATALOG ISUZU FVM/FVZ/FXZ PART NO.1-88710-665-A
- PARTS CATALOG ISUZU FXZ 23 NZH2E PART NO.18871-0907-0
- PARTS CATALOG ISUZU NPR THAILAND
- PARTS CATALOG MITSUBISHI DIESEL ENGINE MODEL 6D14WT.15C.W
- PARTS CATALOG MITSUBISHI FN627 MRSDH5
- PARTS CATALOG NISSAN CWM454 CABOVER TRUCK MODEL
- PARTS CATALOG NISSAN CWM454 July,2001
- PARTS CATALOG NISSAN DIESEL CABOVER TRUCK MODEL CW41MHR-E
- PARTS CATALOG NISSAN DIESEL CW30 FEBRUARY 1990
- PARTS CATALOG NISSAN DIESEL CW41MHR-E
- PARTS CATALOG NISSAN DIESEL CWM430 DEC1996
- PARTS CATALOG NISSAN DIESEL CWM430 Pub.No.PTHI6 2CWM4 (1996)
- PARTS CATALOG NISSAN DIESEL CWM431
- PARTS CATALOG SAMSUNG SE210
- PARTS CATALOG TADANO TR-200E
- PARTS CATERPILLAR D5H&D5H LGP SERIES II TRACTORS
- PARTS CHAMPION MOTOR GRADERS 700 SERIES III (14-18)
- PARTS LIST KUBOTA MODEL M7030-AC:M8030-AC TRACTOR
- PARTS LIST KUBOTA MODEL M7030-AC:M8030-AC TRACTOR (97898-20141,
- PARTS MANUAL CATERPILLAR 428B BACKHOE LOADER
- PARTS MANUAL CATERPILLAR CS-533E SOIL COMPACTOR
- PARTS MANUAL CHAMPION 700 SERIES MOTOR GRADER

๑๓
- PARTS MANUAL CHAMPION 710A SERIES III
- PARTS MANUAL DYNAPAC CC142
- PARTS MANUAL INGERSOLL-RAND SD-100
- SERIES VIBRATORY COMPACTOR (NO.5982560,4/31)
- SPARE PART SLIST DYNAPAC CA25 SERIES II
- SPARE PARTS CATALOG HMF NISSAN CWM431 (ชุดเครน)
- SPARE PARTS LIST STEYR MODEL 19S24/K38
- SPARE PARTS LIST TRUCK,DUMP,6TON 4X2 STEYR
- STELLA-META FILTERS LTD SPARES LIST
- TIEMA TRUCK SPARE PARTS CATALOG FIRST BOOK
- คูมือรายการชิ้นสวนอะไหล SINGTHAI RRT-9-10-T (JAN 94)
๒. ชิ้นสวนซอมที่จะเสนอขายกับทางราชการครั้งนี้ จะตองเปนของแท หรือเปนชิ้นสวนซอมที่
ไดรับอนุญาตใหแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือเปนผลิตภัณฑที่ไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนไวกับกระทรวง
อุตสาหกรรมแลว หรือจะตองเปนชิ้นสวนซอมประเภทตอไปนี้.๒.๑ BEARING ในระบบ TORQUE, TRANSMISSION และ FINALDRIVE ยี่หอ TIMKEN,
BOWER, ROLLWAY, NSK, KOYO และ SKF
๒.๒ BEARING อื่นๆ ยี่หอ RAFNIR, ACTNA, SKF, ROLLWAY, TORINGTON, BOWER,
R&M, FAG, NEW DEPARTURE, HYATT, TIMKEN, KOYO, NDC, FEDERAL MOGUL, CLEVITE และ NSK
๒.๓ SEAL ยี่หอ NATIONAL, C/R, VICTOR, HUMPHRY GARLOCK, NOK, POLYPAC,
KAYABA, PARKER, HALLITE, MEIWA, OEM, SEALKIT, WORLD GASKET และ KOYO
๒.๔ GASKET KIT ยี่หอ VICTOR, PHILIPS, PRESSURE FAST, FP DIESEL, WORLD
GASKET, SUDO, JURIST และ IPD
๒.๕ FILTER ยี่หอ BC (ตราดอกจิก), PCI, รูปปนใหญ (CANNON), CROSSLAND FILTER
(CFT), FILTERCRAFT, DONALDSON, FLEETGUARD, WIX, K-FLO, SNP, BALDWIN, LUBER, MANN,
FLOMAX, FULL, CORNER, SNP, BALDWIN, SURE, SUN, HI TRACK และ FAI FILTRI
๒.๖ CYLINDER KIT (PISTON, LINER, PIN, PISTON RING) ยี่หอ SEAL POWER
PERFECT CIRCLE, NPR, TP, IPD, FP DIESEL และ IZUMI
๒.๗ ระบบสูบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง ยี่หอ ROOSA MASTER, BOSCH, DIESEL KIKI, ZEXEL ,
NIPPON DENSO, LUCASCAV, CAV และ DELPHI
๒.๘ ระบบไฟฟา ยี่หอ DELCOREMY, BOSCH, MOTOROLA, MITSUBISHI, NIKKO,
HITACHI, NIPPON DENSO, WILSON, RCP, UNI POINT และ PRESTOLITE
๒.๙ ชิ้นสวนซอมเครื่องลาง ยี่หอ HB, SIMEL, BERGO, I-TRAC, ITM, DCF, R-BAND
KANGWON, INI, JINSUNG, YUTANI, HIGUCHI, AT, SIMCO, TOPY และจะตองเปนชิน้ สวนที่ปมชื่อยี่หอ
และ/หรือหมายเลขดวยอักษรตัวนูนไวบนชิ้นสวนนั้นดวย หากไมมีชื่อยี่หอ และ/หรือหมายเลขปมติดดวยอักษร
ตัวนูนมาบนชิ้นสวนแลวทางราชการจะไมรับพิจารณา
๒.๑๐ สายพานพัดลม ยี่หอ CONTINENTAL, DAYCO, MITSUBISHI, GATES, REVEL,
CONTITECH และ MISUBOSHI

๑๔
๒.๑๑ ชุดใบปดน้ําฝนและอุปกรณ ยี่หอ BOSCH, SWF และ CHAMPION
๒.๑๒ ระบบเบรก, คลัชท ยี่หอ SEIKEN, FAG, WAGNER, BENDIX, MIYOKO และ
NABTESCO(NABCO)
---------------------ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พันเอก อนวัช พจนวรพงษ
( อนวัช พจนวรพงษ )
หัวหนากองจัดหา กรมการทหารชาง

