
 

ประกาศกรมการทหารช่าง 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง 
         ด้วยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

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

 กรมการทหารช่าง  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน  ๒๕  รายการ    ดังนี้.- 
   ๑. หน่วย  ช.พัน.๖๐๒  จ านวน ๓ หมายเลขงาน  
   ๒. หน่วย  ช.พัน.๑๑๑  จ านวน ๒ หมายเลขงาน  
    ๓. หน่วย  ช.ร้อย.๑๘  จ านวน ๑ หมายเลขงาน  
    ๔. หน่วย  พัน.ช.คมศ.  จ านวน ๓ หมายเลขงาน  
  ๕. หน่วย  รร.ช.กช.  จ านวน ๑ หมายเลขงาน  
    ๖. หน่วย  พล.พัฒนา ๑  จ านวน ๑ หมายเลขงาน  
    ๗. หน่วย  ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.  จ านวน ๒ หมายเลขงาน    
  ๘. หน่วย  ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.  จ านวน ๒ หมายเลขงาน  
    ๙. หน่วย  ร้อย.ช.คมบ.ช.๑ รอ.  จ านวน ๒ หมายเลขงาน  
  ๑๐. หน่วย  ช.พัน.๒๐๒  จ านวน ๓ หมายเลขงาน  
    ๑๑. หน่วย  พล.พัฒนา ๓  จ านวน ๒ หมายเลขงาน  
  ๑๒. หน่วย  ช.พัน.๓๐๒  จ านวน ๓ หมายเลขงาน  
  ๑๓. หน่วย  ช.พัน.๔๐๒  จ านวน ๒ หมายเลขงาน  
   ๑๔. หน่วย ช.พัน.๑ รอ.  จ านวน ๒ หมายเลขงาน  
    ๑๕. หน่วย ช.พัน.๒ รอ.  จ านวน ๒ หมายเลขงาน  
    ๑๖. หน่วย พัน.สบร.๒๑ บชร.๑  จ านวน ๑ หมายเลขงาน  
  ๑๗. หน่วย ช.พัน.๙  จ านวน ๑ หมายเลขงาน  
    ๑๘. หน่วย ช.พัน.๓  จ านวน ๑ หมายเลขงาน  
    ๑๙. หน่วย ช.พัน.๖  จ านวน ๑ หมายเลขงาน  
  ๒๐. หน่วย ช.พัน.๒๐๑  จ านวน ๑ หมายเลขงาน  
    ๒๑. หน่วย ช.พัน.๕  จ านวน ๒ หมายเลขงาน  
  ๒๒. หน่วย ช.พัน.๑๕  จ านวน ๓ หมายเลขงาน  
    ๒๓. หน่วย ช.พัน.๔๐๑  จ านวน ๒ หมายเลขงาน  
  ๒๔. หน่วย ร้อย.ช.ซบร.หนัก  จ านวน ๑ หมายเลขงาน  
  ๒๕. รยบ.เทท้าย ๑๐ ตัน  ๖X๖  TIEMA แบบ TMSC2626AZ จ านวน ๑๐ หมายเลขงาน 
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 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. เป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานรับจ้างซ่อม หรือแก้ไขดัดแปลงพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว 
 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่
เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมการทหารช่าง     ณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามท า
สัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 
 6. เป็นนิติบุคคลและมีผลงานการรับจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์ และเครื่องมือสายช่าง    ในวงเงินมูลค่า
สัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับกองทัพบก 
 ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 ๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 ๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคูส่ัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 ก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่                
                                 ระหว่างเวลา                 น. ถึง              น. 

 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ในระหว่างวันที่                          ถึง
วันที่                                      . 

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.engrdept.com หรือ www.gprocurement.go.th  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๓๒๓๓-๗๐๑๔  ตอ่  ๕๓๒๒๘  ในวันและเวลาราชการ 
 
  ประกาศ    ณ    วันที่                                      พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 พลตรี  
                                                                              ( วัจน์พัฒน์   เฟ่ืองฟู )                                                                                                     
                                                                     รองเจ้ากรมการทหารช่าง  ท าการแทน 
                                                                               เจ้ากรมการทหารช่าง 
 
 
 
 

 

http://www.engrdept.com/
http://www.gprocurement.go.th/
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที ่             /๒๕๖๐ 

การจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง 
ตามประกาศ กรมการทหารช่าง   ลงวันที่           เดือน                        พุทธศักราช              . 

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

 กรมการทหารช่าง    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “กรม”  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   จ านวน  ๒๕  รายการ   โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้.- 
 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๑ รายละเอียดประกอบการจ้างซ่อม 
  ๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
  ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 
  ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 
   (๑) หลักประกันการเสนอราคา 
   (๒) หลักประกันสัญญา 
   (๓) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
  ๑.๕ บทนิยาม 
   (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
   (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบกิจการโรงงานรับจ้างซ่อม หรือแก้ไขดัดแปลงพัสดุที่ประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
  ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ ทางราชการ 
  ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
  ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้าม
ท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 
  ๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการรับจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์ และเครื่องมือสายช่าง    
ในวงเงินมูลค่าสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาจ้างโดยตรงกับกองทัพบก 
  ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  ๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ    จัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  ๒.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
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 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน  คือ 
  ๓.๑ ส่วนที่ ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
    (ก.) ห้างหุ้นส่วนสามัญ    หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร) พร้อมแบบ สห.๒    บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ    และ
บัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
    (ข.) บริษัทจ ากัด หรือ บริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล (ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร)   หนังสือบริคณห์สนธิพร้อมแบบ บอจ.๓ และแบบ บอจ.๕   บัญชีรายชื่อ
กรรมการผู้จัดการ   บัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)    และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่    พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า    ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า และให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน ๓.๑(๑) 
   (๓) ในกรณีผู้ประกอบการประเภทร้านสหกรณ์ จะต้องมีส าเนาหนังสือจดทะเบียนสหกรณ์ ซึ่ง
แสดงวัตถุประสงค์ที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
   (๔) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   ส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้เสนอราคา และส าเนาหนังสือ
ส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว (ถ้ามี)  และส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)   พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๕) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม และส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๖) ส าเนาใบอนุญาตตั้งโรงงาน (แบบ รง.๒) หรือใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (แบบ 
รง.๔) และใบอนุญาตขยายโรงงาน (แบบ รง.๓)(ถ้ามี)  ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีและใช้อยู่ในปัจจุบัน  หาก
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานหมดอายุ ให้ผู้เสนอราคาแนบหนังสือของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับรองว่าเป็น
โรงงานที่สามารถด าเนินการต่อไปได้ตามกฎหมายเพ่ิมเติมแนบไปด้วย และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานนี้ 
ต้องปรากฏชื่อสถานประกอบการ หรือผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพัน  ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๗) ส าเนาคู่สัญญาจ้างกับกองทัพบก ซึ่งได้ท ามาแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันประกาศเชิญชวน 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๘) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๑) โดยไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
  ๓.๒ ส่วนที่ ๒   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอื่น ลงนามในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันของผู้มอบอ านาจ   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันของผู้รับมอบอ านาจ จ านวน ๑ ชุด 
   (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
   (๓) บัญชีรายละเอียดประกอบการจ้างซ่อม ตามรายการที่เสนอราคา จ านวน ๑ ชุด 
   (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) โดยไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  ในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
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 ๔. การเสนอราคา 
  ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน    ลงลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา 
โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
  ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น 
ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว และผู้เสนอราคาจะเสนอราคาครบทุก
รายการ หรือไม่ก็ได ้
   ราคาทีเ่สนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา โดยภายใน
ก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะรับจ้าง    ให้แล้วเสร็จ ไม่เกิน   
๙๐  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
  ๔.๔ กรม จะใช้รายละเอียดประกอบการจ้างซ่อมแทนคุณลักษณะเฉพาะของกองทัพบก ที่แนบท้าย
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักในการพิจารณา  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งเอกสาร
และรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล ไปพร้อมการเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา ซึ่งหลักฐานดังกล่าวนี้ กรม จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
  ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งเอกสารฉบับจริง ตามข้อ ๓.๑,  ๓.๒(๑)    และเอกสารต้นฉบับ ตามข้อ 
๓.๒(๓) ที่ยื่นทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยลงลายมือผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
ก ากับในเอกสารด้วย  เพ่ือใช้ในการประกอบการพิจารณา ภายหลังจากผู้เสนอราคาได้ยื่นเสนอราคาผ่ านทางระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แล้วไม่เกิน ๑ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา ในวันและเวลาราชการ   ณ 
ห้องประกวดราคาและสอบราคา กรมการทหารช่าง อาคารสโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อ าเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี   หากผู้เสนอราคาไม่สามารถน าเอกสารดังกล่าวไปแสดงตามวันและเวลาดังกล่าวได้ ทาง
ราชการจะถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ผิดไปจากเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ   ส าหรับเอกสาร
ฉบับตัวจริงทางราชการจะคืนให้เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้ว 
   กรณีเอกสารต้นฉบับกับเอกสารที่ยื่นทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ มี
ข้อความขัดแย้งกัน ทางราชการจะถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขในสาระส าคัญ ซึ่งอาจไม่รับพิจารณาผู้เสนอราคารายนั้นก็
ได ้
  ๔.๖ เอกสารที่เสนอต่อทางราชการผ่านทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ต้อง
ประทับตรา บริษัท,ห้าง,ร้าน (ถ้ามี) และลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคลหรือผู้ที่
ไดร้ับมอบอ านาจ ก ากับไว้ด้วยทุกหน้า 
  ๔.๗ ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดประกอบการจ้าง ฯลฯ ให้ถี่
ถ้วน และเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อน   ที่ จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๔.๘ ผู้ เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่                                          ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึง  ๑๖.๓๐  น. 
  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 

  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ตามข้อ ๑.๕(๑) ณ วัน
ประกาศประกวดราคา หรือไม ่
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  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือในขณะที่มีการ
พิจารณาข้อเสนอว่า   มีผู้เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ จะ
ตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และ กรมจะพิจารณาลงโทษ   ผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้
ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่ อการ
พิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
  ๔.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้.- 
   (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว จนกระท่ังส่งมอบงานให้   ณ  หน่วยที่ครอบครองสิ่งอุปกรณ์ และเครื่องมือสายช่าง นั้นๆ 
   (๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
   (๔) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
   (๕) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  
 ๕. หลักประกันการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ตามรายการที่เสนอดังนี้ 
 (๑) หน่วย  ช.พัน.๖๐๒  จ านวน ๓ หมายเลขงาน เป็นเงิน     ๑๒๗,๔๖๐.- บาท  
   (๒) หน่วย  ช.พัน.๑๑๑  จ านวน ๒ หมายเลขงาน เป็นเงิน     ๑๐๕,๘๑๕.- บาท 
   (๓) หน่วย  ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.  จ านวน ๒ หมายเลขงาน เป็นเงิน     ๑๐๖,๓๔๕.- บาท 
   (๔) หน่วย  ช.พัน.๓๐๒  จ านวน ๓ หมายเลขงาน เป็นเงิน     ๑๐๕,๔๖๕.- บาท 
 (๕) หน่วย ช.พัน.๑๕  จ านวน ๓ หมายเลขงาน เป็นเงิน     ๑๙๕,๘๘๐.- บาท 
   (๖) รยบ.เทท้าย ๑๐ ตัน  ๖X๖  TIEMA แบบ TMSC2626AZ จ านวน ๑๐ หมายเลขงาน     
                             เป็นเงิน     ๓๙๖,๔๘๖.- บาท 
                  รวมเป็นจ ำนวน ๑,๐๓๗,๔๕๑.๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนสำมหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้ำสิบเอ็ดบำทถ้วน) 
  ๕.๑ หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน    ดังระบุ
ในข้อ ๑.๔(๑) 
  ๕.๒ เช็คที่ธนาคาร สั่งจ่ายให้แก่  “กองทัพบก โดย กรมการทหารช่าง”  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่น
การเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ ของทาง
ราชการ 
  ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  กรณีที่ผู้เสนอราคาน าเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกันการ
เสนอราคา  จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ในวันที่                             
                                      .ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึง  ๑๖.๓๐  น.                     

  ตำมแบบตัวอย่ำงหนังสือค  ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรภำยในประเทศ (หลักประกันกำรเสนอ
รำคำ) ก ำหนดให้ระบุชื่อผู้เสนอรำคำ เป็นผู้วำงหลักประกันกำรเสนอรำคำ ดังนั น กรณีที่ผู้เสนอรำคำที่เสนอรำคำใน
รูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ" ประสงค์จะใช้หนังสือค  ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรในประเทศเป็นหลักประกัน
กำรเสนอรำคำ ให้ด ำเนินกำรดังนี  
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    (๑) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้ เสนอรำคำ ซึ่งต้องวำง
หลักประกันกำรเสนอรำคำ ในนำมกิจกำรร่วมค้ำ เท่ำนั น 
 (๒) กรณีท่ีกิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอรำคำ ซึ่งต้องวำง
หลักประกันกำรเสนอรำคำ ในนำมนิติบุคคลรำยใดรำยหนึ่งตำมท่ีสัญญำร่วมค้ำก ำหนดให้เป็นผู้เข้ำเสนอรำคำกับทำง
รำชกำร 
 ทั งนี  "กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลต่อหน่วยงำนของรัฐซึ่งมีหน้ำที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์) 
 หลักประกันกำรเสนอรำคำตำมข้อนี  กรมจะคืนให้ผู้เสนอรำคำหรือผู้ค  ำประกันภำยใน ๑๕ วัน นับถัด
จำกวันที่ได้พิจำรณำในเบื องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอรำคำรำยที่คัดเลือกไว้ ๓ ล ำดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท ำ
สัญญำหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอรำคำได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว 
  การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  กรม จะพิจารณาตัดสิน
โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคาต่อรายการ 
  ๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓  หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๔ แล้ว  คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือ ผิดหลงเพียง
เล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่
มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ กรม เท่านั้น 
  ๖.๓ กรม  สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของ กรม 
   (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่งอย่างใด
หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่
เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
  ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือกรมมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้
เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
  ๖.๕ กรม ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  
และอาจพิจารณาเลือกจ้างตามจ านวนหมายเลขงาน หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่
ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นเสนอราคากระท าการโดย   ไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน   เป็นต้น 
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  ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕  กรม มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
รายดังกล่าวออก  และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ในกรณีนี หำกปลัดกระทรวงพิจำรณำเห็นว่ำกำรยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำที่ได้ด ำเนินกำร
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ ำนำจยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำดังกล่ำว
ได ้
 ๗. การท าสัญญาจ้าง 
   ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท ำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำ ดังระบุในข้อ ๑.๓ 
กับกรม ภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับร้อย
ละ ๕ ของรำคำค่ำจ้ำงที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะท ำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดดังต่อไปนี  
  ๗.๑ เงินสด 
  ๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่   " กองทัพบก โดย กรมการทหารช่าง "  ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ท า
สัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
  ๗.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกัน    ดังระบุใน  ข้อ
๑.๔(๒) 
  ๗.๔ หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ     ค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ
ต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่ กวพ. ก าหนด 
  ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 ๘. การจ่ายเงิน 
  กรม จะจ่ายเงินค่าจ้างซ่อมให้กับผู้รับจ้าง  เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างไว้ถูกต้องครบถ้วนตาม
สัญญาแล้ว หรืออาจแบ่งจ่ายเป็นงวดตามจ านวนสิ่งของที่จ้างซ่อมที่ได้รับมอบก็ได้  แต่การส่งมอบแต่ละครั้งต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ (สามสิบ) ของมูลค่าสิ่งของที่จ้างซ่อมทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบสิ่งของที่จ้างซ่อม
ไว้ถูกต้องครบถ้วน 
 ๙. อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๕.    ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑ (ศูนย์จุดหนึ่ง) แต่ไม่ต่ ากว่าวันละ 
๑๐๐ (หนึ่งร้อย) บาท ของราคาจ้างที่ไม่ได้ส่งมอบต่อวัน โดยนับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดตามสัญญา 
 ๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง  ตามแบบดัง
ระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
๖  เดือน นับถัดจากวันที่ กรม ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน  ๗ วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
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 ๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
  ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาพัสดุที่เสนอขาย แต่
ทั้งนี้ จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ 
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔(๓) หรือหนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้
ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔(๓) ให้แก่กรมก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้านั้น 
 ๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  ๑๒.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
     การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติงบประมาณประจ าปีจาก
กองทัพบกแล้วเท่านั้น 
                      ๑๒.๒ เมื่อ กรม ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้างตามการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของเข้ามาเพ่ืองานจ้างดังกล่าว 
เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขน
ได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้.- 
   (๑)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
   (๒)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่ง
จะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ  
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
 ๑๒.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันการยื่น
ข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
  ๑๒.๔  ผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา  และได้ตกลงจ้าง
ตามสัญญาแล้ว  ผู้รับจ้างจะต้องขนย้ายสิ่งอุปกรณ์ และเครื่องมือสายช่าง ออกไปด าเนินการซ่อม  ณ  โรงงานหรือ
สถานที่ประกอบการ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบี ยนนิติบุคคล หรือใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ  
ใบอนุญาตตั้งโรงงาน (แบบ รง.๒) หรือใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๔) และใบอนุญาตขยายโรงงาน 
(แบบ รง.๓)(ถ้ามี) 
  ในห้วงระยะเวลาการด าเนินการซ่อมตามสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง  กรม  สงวนสิทธิที่จะส่ง
คณะกรรมการไปตรวจงานจ้างซ่อม  ในโรงงานหรือสถานที่ที่ด าเนินการ   ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า   และ
ผู้รับจ้างต้องอ านวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร 
 
 
 
 



- ๑๐ - 

 

  ๑๒.๕ กรม สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  

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

                                                       (ลงชื่อ) พันเอก   อนวัช  พจนวรพงษ์ 
           ( อนวัช  พจนวรพงษ์ ) 
                                                                   หวัหน้ากองจัดหา กรมการทหารช่าง 
 
 


