
 

ประกาศกรมการทหารชาง 

เรื่อง   ประกวดราคาซ้ือชิ้นสวนซอมยุทโธปกรณสายชาง 
        ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

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

 กรมการทหารชาง มีความประสงคจะประกวดราคาซ้ือชิ้นสวนซอมยุทโธปกรณสายชาง ดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซ้ือในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินท้ังสิ้น 
๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งลานบาทถวน) ตามรายการ ดังนี้ 
 - ชิ้นสวนซอมยุทโธปกรณสายชาง   จํานวน ๑๔๖ รายการ 
 
 ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
 ๔. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราวเนื่องจากเปนผู ท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
 ๕. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกกรมการ-
ทหารชาง  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัด ซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 



- ๒ - 

 ๑๑. ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตาม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 ๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 ๑๓. ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 
 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
ในวันท่ี                         ระหวางเวลา               น. ถึง               น. 
 ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานระบบ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 
 ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.engrdept.com หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๓๒๓๓-๗๐๑๔ ตอ ๕๓๒๒๘ ในวันและเวลาราชการ 
 
  ประกาศ    ณ    วันท่ี                       พ.ศ.             .  
 
                (ลงชื่อ) พลตร ี วัจนพัฒน   เฟองฟู 

            ( วัจนพัฒน  เฟองฟู ) 
                          รองเจากรมการทหารชาง ทําการแทน 
            เจากรมการทหารชาง 

 

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


เอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
เลขท่ี       /๒๕๖๑ 

การซ้ือช้ินสวนซอมยุทโธปกรณสายชาง 
ตามประกาศ กรมการทหารชาง 
ลงวันท่ี         ธันวาคม   ๒๕๖๐. 

----------------------- 
 กรมการทหารชาง    ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “กรม”  มีความประสงคจะประกวดราคาซ้ือดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   ตามรายการดังนี้.- 
 - ชิ้นสวนซอมยุทโธปกรณสายชาง   จํานวน ๑๔๖ รายการ 
 
พัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใชงานไดทันที 
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ฉบับนี ้โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 
 ๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  ๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
  ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 
  ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
   (๑) หลักประกันสัญญา 
  ๑.๕ บทนิยาม 
   (๑) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
   (๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
   (๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 
  ๑.๗ บัญชีรายละเอียดสิ่งของท่ีเสนอราคา 
  ๑.๘ บัญชีรายการของตัวอยาง 
 ๒. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 
  ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
  ๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  ๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
  ๒.๔ ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราวเนื่องจากเปนผู ท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
  ๒.๕ ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นดวย 



 ๒ 

  ๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ๒.๗ เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว 
  ๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกกรมการ-
ทหารชาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
  ๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
  ๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
  ๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลางตาม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
  ๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
  ๒.๑๓ ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวน
แตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 
 ๓. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
  ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ   
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน  คือ 
  ๓.๑ สวนท่ี ๑  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   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 หรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย   
พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
   ๓.๑.๓ ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน ๓.๑.๑ หรือ ๓.๑.๒ ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
   ๓.๑.๔ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 



 ๓ 

   ๓.๑.๕ บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖(๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
    ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบใน
ขอ ๑.๖(๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
  ๓.๒ สวนท่ี ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   ๓.๒.๑ ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือ 
มอบอํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
ท้ังนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
   ๓.๒.๒ บัญชีรายละเอียดสิ่งของท่ีเสนอราคา จํานวน ๑ ชุด 
   ๓.๒.๓ บัญชีรายการของตัวอยาง จํานวน ๑ ชุด รายละเอียดตามขอ ๔.๖ 
   ๓.๒.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน ฉบับท่ีใชอยูปจจุบันของ
ผูยื่นขอเสนอพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน จะตอง
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ พรอมท้ัง
รับรองสําเนาถูกตองดวย จํานวน ๑ ชุด 
   ๓.๒.๕ บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
    ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบใน
ขอ ๑.๖(๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
 ๔. การเสนอราคา 
  ๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น  และ
จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่น
ขอเสนอ โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
  ๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว  โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคา
ใหถูกตอง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือ
ตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้น ซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน 
และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ กองคลังทหารชาง กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี 
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
  ๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซ้ือขาย 



 ๔ 

  ๔.๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอครบทุกรายการ แตละรายการจะตองระบุยี่หอและประเทศ
ผูผลิตทุกรายการโดยแจงไวในบัญชีรายละเอียดสิ่งของท่ีเสนอราคา 
  ๔.๕ กรม จะใชชื่อและหมายเลขชิ้นสวนซอม แทนคุณลักษณะเฉพาะของกองทัพบก ตาม
หนังสือ กองสงกําลังบํารุง กรมการทหารชาง ดวนมาก ท่ี กห ๐๔๔๑.๔/๑๓๑๘ ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
ท่ีแนบทายเอกสารประกวดราคาฉบับนี้ เปนหลักในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ ผูยื่นขอเสนอจะตองสง
เอกสารและรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล ไปพรอมการยื่นขอเสนอทางระบบ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กรม จะยึดไวเปน
เอกสารของทางราชการ 
  ๔.๖ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางชิ้นสวนซอมครบทุกรายการ รายการละ ๑ ชิ้น โดยลง
ลายมือผูยื่นขอเสนอพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับในเอกสารดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารท่ีจัดสงหรือ  
นํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) เพ่ือใช ในการตรวจทดลองหรือประกอบการ
พิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของทางราชการ ในวันท่ี                   ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึงเวลา  
๑๖.๓๐  น. ณ กองคลังทหารชาง กรมการทหารชาง คายภาณุรังษี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
   ในกรณีของตัวอยางท่ีสงใหพิจารณา สามารถใชตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะของ
ทางราชการไดหลายรายการ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการพิจารณา กรมอนุโลมใหผูยื่นขอเสนอสง
ตัวอยางเพียง ๑ ตัวอยาง สําหรับใชตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะไดหลายรายการ โดยใหผูยื่นขอเสนอระบุ
ในบัญชีรายการของตัวอยางดวยวา ของตัวอยางท่ีสงใหพิจารณารายการนั้นๆ ใชตรวจสอบรายการใดบาง 
   ท้ังนี้ กรม จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแกของตัวอยางดังกลาว 
ตัวอยางท่ีเหลือหรือไมใชแลว กรม จะคืนใหแกผูยื่นขอเสนอ 
  ๔.๗ เอกสารท่ีเสนอตอทางราชการตองประทับตรา บริษัท,หาง,ราน (ถามี) และลงนามกํากับ
ไวดวยทุกหนา 
  ๔.๘ กอนการเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ใหถ่ีถวน และเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไข
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
  ๔.๙ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี                            ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึง  ๑๖.๓๐  น. และเวลาในการ
เสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
  เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ   
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
  ๔.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) 
เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแกกรม ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
  ๔.๑๑ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน ตาม
ขอ ๑.๕(๑)  หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 
 
 



 ๕ 

   หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือ
ในขณะท่ีมีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
ตามขอ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และ กรม จะพิจารณาลงโทษ
ผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตกรมจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการ
กระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของกรม 
  ๔.๑๒ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้.- 
   (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
   (๒) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวม
คาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 
   (๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาท่ี
กําหนด 
   (๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 
   (๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th  
 ๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
  ๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรม จะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา 
  ๕.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรมจะพิจารณาจาก  
ราคารวม 
  ๕.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวน
ท่ีมิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือ
เปนการผิดพลาดเพียงเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
  ๕.๔ กรม สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี 
ดังตอไปนี้ 
   (๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
ทางระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของ กรม 
   (๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส 
   (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
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  ๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ กรม มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได กรม 
มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
  ๕.๖ กรม ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมด
ก็ได และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก  
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของ  
ทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือ
คาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ังกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอ
เปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการยื่นขอเสนอ
กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคา
แทน เปนตน 
   ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสหรือกรมจะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถ
ดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได กรมมีสิทธิท่ี
จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจาย
หรือคาเสียหายใดๆ จากกรม 
  ๕.๗ กอนลงนามในสัญญา กรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือ
สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
 ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 
  ๖.๑ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน 
ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซ้ือ กรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 
  ๖.๒ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน 
ภายใน ๕ วันทําการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับกรม 
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของ
ราคาคาสิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี้ 
   (๑) เงินสด 
   (๒) เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจายใหแก "กองทัพบก โดย กรมการทหารชาง" ซ่ึง
เปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ 
วันทําการ 
   (๓) หนั งสื อ คํ้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามตั วอย า ง ท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด 
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   (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ   
คํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑) 
   (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 
   หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุท่ีซ้ือซ่ึงกรมไดรับมอบไวแลว 
 ๗. คาจางและการจายเงิน 
  กรมจะจายคาสิ่งของซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงแลว
ใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซ้ือขาย
หรือขอตกลงเปนหนังสือ และกรมไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว 
 ๘. อัตราคาปรับ 
  คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลง
ซ้ือขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ (ศูนยจุดสอง) ของราคาคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน 
 ๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ทําขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา  ๑  ป  -  เดือน นับถัดจากวันท่ีกรมไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขหรือเปลี่ยนใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 ๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  ๑๐.๑ การจัดซ้ือครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาไดตอเม่ือ พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จากสํานักงบประมาณแลว และในกรณีท่ีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จากสํานักงบประมาณเพ่ือการจัดหาในครั้งดังกลาว กรมการทหารชาง 
สามารถยกเลิกการจัดหาได 
  ๑๐.๒ เงินคาพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป ขณะนี้ กรม ยัง
ไมไดรับอนุมัติงบประมาณอ่ืนใดในการดําเนินการครั้งนี้ 
   การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ กรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากงบประมาณ
ประจําปจากกองทัพบกแลวเทานั้น 
  ๑๐.๓ ท้ังนี้ หากกรมไดรับการสั่งจายงบประมาณไมครบตามจํานวนท่ีตองการ กรม ขอ
สงวนสิทธิท่ีจะซ้ือตามวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจริง 
  ๑๐.๔ เม่ือ กรม ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซ้ือสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้.- 
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   (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
   (๒) จัดการใหสิ่งของท่ี ซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 
  ๑๐.๕ ผูยื่นขอเสนอซ่ึง กรม ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ
ภายในเวลาท่ีกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
คํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณา
ใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  ๑๐.๖ กรม สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลง
ซ้ือเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
  ๑๐.๗ ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดแยงกัน  
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 
  ๑๐.๘ กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากกรมไมได 
   (๑) กรมไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดซ้ือหรือเงินท่ีไดรับจัดสรรแตไม 
เพียงพอท่ีจะทําการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไป 
   (๒) มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือหรือท่ีไดรับการคัดเลือก
มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือ
สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
   (๓) การทําการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรมหรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ 
   (๔) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึง
ออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
 
 
 
 
 
 



 ๙ 

 ๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
  กรมสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือก
ใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
  ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับกรมไวชั่วคราว 

--------------------- 
กรมการทหารชาง 

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



 ๑๐ 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ตามเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

--------------------- 
 ๑. การประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้จะใชหมายเลขชิ้นสวนซอม,ชื่อชิ้นสวนซอม 
และรูปประกอบ ตามคูมือของทางราชการ ตรวจสอบกับหมายเลขชิ้นสวนซอม, ชื่อชิ้นสวนซอม และรูป
ประกอบของผูเสนอราคา โดยจะใชคูมือชิ้นสวนซอมของแตละยี่หอเปนหลักในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ 
ดังนี้.- 
 - PARTS CATALOG ISUZU FXZ RHD (90) 
 - PARTS CATALOG 15 TON REAR DUMP TRUCK 
 - PARTS CATALOG ISUZU DIESEL TRUCK MODEL FXZ 
 - PARTS CATALOG NISSAN DIESEL CWM430 Pub.No.PTHI6 2CWM4 (1996) 
 

 ๒. ชิ้นสวนซอมท่ีจะเสนอขายกับทางราชการครั้งนี้ จะตองเปนของแท หรือเปนชิ้นสวนซอมท่ี
ไดรับอนุญาตใหแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนไวกับกระทรวง
อุตสาหกรรมแลว หรือจะตองเปนชิ้นสวนซอมประเภทตอไปนี้.- 
  ๒.๑ BEARING ในระบบ TORQUE, TRANSMISSION และ FINALDRIVE ยี่หอ TIMKEN, 
BOWER, ROLLWAY, NSK, KOYO และ SKF 
  ๒.๒ BEARING อ่ืนๆ  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 และจะตองเปนชิ้นสวนท่ีปมชื่อยี่หอ 
และ/หรือหมายเลขดวยอักษรตัวนูนไวบนชิ้นสวนนั้นดวย หากไมมีชื่อยี่หอ และ/หรือหมายเลขปมติดดวยอักษร
ตัวนูนมาบนชิ้นสวนแลวทางราชการจะไมรับพิจารณา 
  ๒.๑๐ สายพานพัดลม ยี่หอ CONTINENTAL, DAYCO, MITSUBISHI, GATES, REVEL, 
CONTITECH และ MISUBOSHI 



 ๑๑ 

  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 
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