
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่        /๒๕๖๐ 

ประกวดราคาซื้อสีและอุปกรณ์เกี่ยวกับสี  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ตามประกาศ  กรมการทหารช่าง 
ลงวันที่           เดือน      สิงหาคม    ๒๕๕๙ 

 ------------------------------------------   
 กรมการทหารช่าง  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 
 ๑. สีเคลือบกึ่งเงา (สีกากีแกมเขียวกึ่งมัน เบอร์ ๒๔๐๖๔ จุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๔,๔๖๐   กระป๋อง 
 ๒. สีเคลือบด้าน (สีกากีแกมเขียวด้าน เบอร์ ๓๔๐๖๔ จุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๒,๐๕๕   กระป๋อง 
 ๓. สีเคลือบเงา (สีด ามัน เบอร์ ๑๗๐๓๘ จุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๗๐   กระป๋อง 
 ๔. สีเคลือบเงา (สีแดงมัน เบอร์ ๑๑๑๐๕ จุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๖๐   กระป๋อง 
 ๕. สีเคลือบเงา (สีขาวมัน เบอร์ ๑๗๘๘๖ จุ ๑ แกลลอน) จ านวน ๗๐   กระป๋อง 
 ๖. สีเคลือบเงา (สีกากีแกมเขียวมัน เบอร์ ๑๔๐๖๔ จุ ๑/๔ แกลลอน) จ านวน ๕   กระป๋อง 
 ๗. สีเคลือบเงา (สีด ามัน เบอร์ ๑๗๐๓๘ จุ ๑/๔ แกลลอน) จ านวน ๑๖๓   กระป๋อง 
 ๘. สีเคลือบเงา (สีแดงมัน เบอร์ ๑๑๑๐๕ จุ ๑/๔ แกลลอน) จ านวน ๑๖๙   กระป๋อง 
 ๙. สีเคลือบเงา (สีขาวมัน เบอร์ ๑๗๘๘๖ จุ ๑/๔ แกลลอน) จ านวน ๒๒๓   กระป๋อง 
 ๑๐. น้ ามันสน (จุ ๑ แกลลอน)   จ านวน ๑๕๔   กระป๋อง 
 ๑๑. ไวต์สปิริตส าหรับสีและวาร์นิช (จุ ๑ แกลลอน)    จ านวน ๒,๖๕๐   กระป๋อง 
 ๑๒. สีสเปร (สีด า จุ ๔๐๐ ซีซ)ี   จ านวน ๑๒๐   กระป๋อง 
 ๑๓. สีสเปร (สีขาว จุ ๔๐๐ ซซีี) จ านวน ๑๐๐   กระป๋อง 
 ๑๔. สีสเปร (สีแดง จุ ๔๐๐ ซีซี) จ านวน ๑๐๐   กระป๋อง 
 
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน า และข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                     ๑.๒ แบบใบเสนอราคา ที่ก ำหนดไว้ในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
 ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 
 (๑) หลักประกันการเสนอราคา  
 (๒) หลักประกันสัญญา 
 (๓) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า  

- ๒ - 
 ๑.๕ บทนิยาม 
 (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
 (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

- ร่าง - 



   (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
                     ๑.๗ บัญชีแนบประกาศ ผนวก ก 
                     ๑.๘ บัญชีแนบประกาศ ผนวก ข      
                     ๑.๙ แบบหนังสือมอบอ านาจ 

 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ    
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม      
ตามข้อ ๑.๕ 
 ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 
 ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ    
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e – GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 ๒.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า   
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  

 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ     
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                   (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
 

- ๓ - 

 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง          
การจดทะเบียนนิติบุคคล มีอายุการรับรองไม่เกิน ๖ เดือน นับแต่วันที่ส านักงานทะเบียนฯ ออกให้จนถึงวันที่
เสนอราคา บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล มีอายุการรับรองไม่เกิน ๖ เดือน นับแต่วันที่ส านักงานทะเบียนฯ ออกให้จนถึงวันที่เสนอราคา ส าเนา
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
                        (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 



 (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 

  (๔) ให้ยื่นส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง และ
ประทับตรา (ถ้าม)ี กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

ส าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีส าเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์     
และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
                          (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) แคตตาล็อกและแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
 (๒) หนังสือมอบอ านาจซึ่ งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ เสนอราคา        
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แทน โดยผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจจะต้องแนบส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้องด้วย 

   (๓) เอกสารของผู้เสนอราคา หากเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องแปลเป็นภาษาไทยให้
ถูกต้องครบถ้วน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญของศาลในทางการแปลเอกสารตามประเภทของเอกสาร ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้เชี่ยวชาญของส านักงานศาลยุติธรรมพร้อมลงนามรับรองการแปล โดยระบุหมายเลขทะเบียนผู้เชี่ยวชาญของ
ส านักงานศาลยุติธรรมที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ให้ปรากฏด้วย และให้แนบส าเนาหนังสือรับขึ้นทะเบียน              
เป็นผู้เชี่ยวชาญกับส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เชี่ยวชาญด้วย 

    (๔) การรับรองเอกสารที่ท าในต่างประเทศให้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ       ตาม
ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ.๒๕๓๙ 

- ๔ - 
  (ก) เอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือ     

สถานกงสุลของต่างประเทศในไทยและผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ(ไทย)จึงจะถือว่าเปน็เอกสารที่ถูกต้อง หรือ 
  (ข)  เอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากเจ้าหนา้ที่สถานทูตหรอืสถานกงสุล     

ของไทยที่มีเขตอาณาในประเทศนั้นๆ และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ (ไทย)จึงจะถือว่า     
เป็นเอกสารที่ถูกต้อง 
                         (๕) ผู้เสนอราคา  จะต้องจัดท ารายละเอียด ของสีและอุปกรณ์เกี่ยวกับสี   พร้อมทั้งระบุ
ตรายี่ห้อ ,ประเทศผู้ผลิต และราคาต่อหน่วยและราคารวม ของสีและอุปกรณ์เกี่ยวกับสี ให้เป็นไปตามที่ทาง
ราชการก าหนด ไว้ใน ผนวก ก. 
    (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๒) 

 ๔. การเสนอราคา 
 ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ม ี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐาน
แสดงตัวตนของผู้เสนอราคา 
               ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิด



ราคารวมทั้งสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง 
จนกระทั่งส่งมอบสิ่งของพร้อมติดตั้งให้ ณ กองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี  อ าเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี  
 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วันนับแต่วันเสนอราคา โดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบสิ่งของไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวัน     ลง
นามในสัญญาซื้อขาย 

 ๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสีและ
อุปกรณ์เก่ียวกับสี รายการละ ๑ ชุด  ไปพร้อมใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

 ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล และหากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ เสนอราคาต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผล     
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๑ วัน 
 

- ๕ - 
 ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของสิ่งของที่เสนอ จ านวน ๑๔ รายการ ตาม ผนวก ข เพ่ือ
ใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ภายในวันที่ ...............  ๒๕๕๙ 
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประกวดราคา อาคารสโมสรนายทหารประทวน 
กรมการทหารช่าง   ค่ายภาณุรังษี  โดยท าเครื่องหมายผูกป้ายเขียนชื่อบริษัท, ห้าง, ร้าน ติดไว้กับสิ่งของ
ตัวอย่างให้ชัดเจน ทั้งนี้ กรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือ
หรือไม่ใช้แล้ว กรมจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา 
     ตัวอย่างของสีที่ส่งให้พิจารณาจะต้องมีป้ายติดที่กระป๋อง  ดังนี้.- 
  ของตัวอย่างตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่......./๒๕๖๐ 
  ชื่อ .........(สี)...............ขนาดบรรจุ...........................แกลลอน 
  น้้าหนัก  (รวมภาชนะบรรจุ) ..................กก. ตราหรือยี่ห้อ.............................. 
  บริษัท,ห้าง,ร้าน ที่เสนอ.................................................................................. 

           (ลงชื่อ)...................................................... 
              (ลงนามประทับตรา บริษัท,ห้าง,ร้าน (ถ้ามี) ) 
 

                             การตรวจทดลองสิ่งของตัวอย่างจะใช้เครื่องมือทดสอบของทางราชการเท่านั้น      ใน
กรณีท่ีจ าเป็นต้องส่งไปตรวจทดลองท่ีหน่วยงานอื่นผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
                             ผู้มายื่นสิ่งของตัวอย่าง ต้องแสดงหลักฐานการมอบอ านาจว่าเป็นผู้แทนผู้เสนอราคา (กรณี
ผู้ยื่นฯ มิได้เป็นกรรมการผู้มีอ านาจผูกพัน) โดยให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับ
มอบอ านาจพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 ๔.๖ ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 



 ๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ..............................................  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  
 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ 
๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคา  
 

 หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือ 
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา    
อย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้น 

- ๖ - 
ออกจากการเป็นผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน     
เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
 ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่ง
ดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
 ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้ อุทธรณ์และเห็นว่า        
การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง       
ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าว 
 ๔.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
 (๒) ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
 (๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา        
ที่ก าหนด 
 (๔) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
 (๕) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

 ๕. หลักประกันการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา  
โดยใช้หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุไว้ใน          
ข้อ ๑.๔ (๑) เป็นหลักประกันจ านวน  ๒๕๑,๓๑๙.-บาท (สองแสนห้าหม่ืนหนึ่งพันสามร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)                                             

๕.๑ หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดัง
ระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 

๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ กองทัพบก โดยกรมการทหารช่าง โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่น
การเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของ
ทางธนาคาร 



                     ๕.๓ พันธบตัรรัฐบาลไทย 
   กรณีท่ีผู้เสนอราคาน าเช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็น

หลักประกันการเสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องในวันที่
............................ระหว่างเวลา......๐๘.๓๐..........น. ถึง......๑๖.๓๐.....น. 

- ๗ - 
หลักประกันการยื่นข้อเสนอตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ 

วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ๓ ล าดับแรก จะ
คืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

การคืนหลักประกันการเสนอราคาไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 

 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
 ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดย
ใช้หลักเกณฑร์าคา และพิจารณาจากราคารวมต่้าสุด 
 ๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล  
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือ  
ผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น 
 ๖.๓ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรม 
 (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดใน
ใบเสนอราคา 
 (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน   
                    ๖.๔ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล   การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาเสนอชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริง
อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
                ๖.๕ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด 
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก  
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของ  
ทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้ เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ 
มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่า
จะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นเสนอราคากระท าการโดย    
ไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นข้อเสนอแทน      
เป็นต้น 
 

- ๘ - 



 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท า
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ กรมมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา 
ที่ได้รับการคัดเลือกรายดังกล่าวออก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผล    
การเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 ๗. การท้าสัญญาซื้อขาย 
 ๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน 
ภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ กรมอาจจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ
แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
 ๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรมภายใน    
๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา
สิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้  
 (๑) เงินสด 
  (๒) เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่กรม ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 

     (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน   ดังระบุ  
ในข้อ ๑.๔ (๑)  โดยให้ท าหนังสือค้ าประกันไว้ต่อ กองทัพบก โดย กรมการทหารช่าง 

    (๔) หนังสือค้ าประกันของ บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้  
ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคาร ที่ กวพ. ก าหนด โดยให้ท าหนังสือค้ าประกันไว้ต่อ กองทัพบก     
โดย กรมการทหารช่าง  
 (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการยื่น
ข้อเสนอ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

 ๘. อัตราค่าปรับ 
- ๙- 

 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ ๑๒ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ต่อวัน 
 ๙. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี เว้นรายการที่ ๑๒ ถึง ๑๔ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ 



โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุด
บกพร่อง 

 ๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
    ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาสิ่งของที่
เสนอขาย แต่ทั้งนี้ จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) หรือหนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการ
พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วน
ราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กรมก่อนการ
รับช าระเงินล่วงหน้านั้น 

 ๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
   ๑๑.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าสิ่งของจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ แล้วเท่านั้น 
                        ๑๑.๒ ในกรณีท่ีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จาก
ส านักงบประมาณเพ่ือการจัดหาในครั้งดังกล่าว กรมสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการด าเนินการประกวดราคาในครั้งนี้
ทั้งหมด 
 ๑๑.๓ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได้
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้น
ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่      และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
การพาณิชยนาวี ดังนี้ 
  (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ    
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
  (๒) จัดการให้สิ่ งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ 
 

- ๑๐ - 
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อน
บรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย  
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 ๑๑.๔ ผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่     
ทางราชการก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ 
ค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๑๑.๕ กรมสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 



 ๑๑.๖ กรมจะจ่ายเงินช าระหนี้ให้ตามมูลค่าสิ่งของที่กรมได้รับมอบไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
 ๑๑.๗ ในการส่งมอบสิ่งของให้กับกรม ผู้เสนอราคาจะต้องท าเครื่องหมาย หรือติดแผ่นป้าย
ระบุชื่อผู้ขายและเลขที่สัญญาไว้กับสิ่งของที่ส่งมอบให้กับทางราชการทุกชิ้น และจะต้องแจ้งให้กรมทราบ    
เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันท าการของทางราชการ 
 ๑๑.๘ ในกรณีที่มีการส่งของตัวอย่างเพ่ือทดสอบหรือทดลอง ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบของ
ตัวอย่างในสภาพที่เรียบร้อย ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลาและ
สถานที่ ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๔.๕ หากพ้นก าหนดเวลาแล้ว  กรมจะไม่รับสิ่งของตัวอย่างโดยเด็ดขาด   
 ๑๑.๙ การตรวจรับสิ่งของตามสัญญาจะกระท าในประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุของทางราชการ จ านวนอย่างน้อย ๓ (สาม) นาย ณ สถานที่ส่งมอบ 

--------------------- 
  
                                                                    กรมการทหารช่าง 
 
                                   (ลงชื่อ)           พันโท                    
                                                                  ( เอกมงคล   ธนะขว้าง ) 
                                 นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ช่วยราชการ 
                               แผนกจัดหากรมการทหารช่าง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกจัดหา กรมการทหารช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


