
 
  
 
 

ประกาศ กรมการทหารช่าง 
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฝึกสายช่าง 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
----------------------------------- 

 กรมการทหารช่าง   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์           
ตามรายการ ดังนี้ 
  ๑. ลวดหีบเพลงแถบหนาม         จ านวน    ๘๒   ขด 
  ๒. ลวดหนามเบอร์ ๑๒         จ านวน    ๖๐   ขด 
  ๓. ถุงมือจับลวดหนาม         จ านวน  ๑๒๔   อัน   
 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
     ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

      ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
     ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
      ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
            ๗. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว โดยต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทน
จ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต 
          ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมการ
ทหารช่าง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
          ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ   
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๑๐. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาหรือ 
ห้ามท าสัญญาตามท่ี คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                       ผู้เสนอราคาท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                       (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" 
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
 
 

- ร่าง- 



 
- ๒ - 

 
                       (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วม
ค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วม
ค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคา 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลัก
รายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 
                       ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์   

๑๑. ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

๑๒. ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (e -  
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๑๓. ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การ 
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช. ก าหนด 
 
 ก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่          
        ระหว่างเวลา                  น. ถึง               น. 

  ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา  

                 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดไดท้ี่เว็บไซต์ www.engrdept.com หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๓๓-๗๐๑๔  ต่อ  ๕๓๒๒๘  ในวันและเวลาราชการ 

   
  ประกาศ    ณ    วันที่                       พ.ศ.             .  

 
                (ลงชื่อ) พลตรี  สวัจน์พัฒน์    เฟื่องฟู มชัย   ปิยะธรรมดารา 

            ( วัจน์พัฒน์    เฟื่องฟู ) 
                           รองเจ้ากรมการทหารช่าง ท าการแทน 
                                                                           เจ้ากรมการทหารช่าง 

 
 
 
 
 
 

http://www.engrdept.com/


ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่       /๒๕๖๑ 

การซื้อเครื่องช่วยฝึกสายช่าง 
ตามประกาศ กรมการทหารช่าง    

ลงวันที่       เดือน      ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
----------------------- 

  กรมการทหารช่าง    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “กรม”  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ตามรายการดังนี้.- 
  ๑. ลวดหีบเพลงแถบหนาม         จ านวน    ๘๒   ขด 
  ๒. ลวดหนามเบอร์ ๑๒         จ านวน    ๖๐   ขด 
  ๓. ถุงมือจับลวดหนาม         จ านวน  ๑๒๔   อัน   
 

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ ทันที 
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ 
โดยมีข้อแนะน า และข้อก าหนด ดังต่อไปนี้.- 
 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  ๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
  ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
  ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 
   (๑) หลักประกันสัญญา 
   (๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
  ๑.๕ บทนิยาม 
   (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
   (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
  ๑.๗ แบบบัญชีรายละเอียดสิ่งของที่เสนอราคา 
  ๑.๘ แบบบัญชีรายการของตัวอย่าง 
 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

                     ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
                ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
            ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ



บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                    ๒.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว  โดยต้องเป็นผู้ผลิต หรือ
ผู้แทนจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต 
                   ๒.๘ ผู้เสนอราคาต้อง ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ
ให้แก่กรมการทหารช่าง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                   ๒.๙ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
            ๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนด 

          ๒.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

          ๒.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e -  
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

         ๒.๑๓ ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

         ๒.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้าม
ท าสัญญาตามที่ กวพ.ก าหนด          

 
 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน  คือ 
  ๓.๑ ส่วนที่ ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   ๓.๑.๑ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
    ๓.๑.๑.๑ ห้างหุ้นส่วนสามัญ    หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร)  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม 
(ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
    ๓.๑.๑.๒ บริษัทจ ากัด หรือ บริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร)  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มี
อ านาจควบคุม (ถ้ามี)  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   ๓.๑.๒  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
   ๓.๑.๓  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า    ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน ๓.๑.๑ หรือ ๓.๑.๒ ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
   ๓.๑.๔  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
   ๓.๑.๕  หลักฐานการเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจ าหน่ายสิ่งของที่ต้องการซื้อ ดังนี้ 
    ๓.๑.๕.๑ ในกรณีผู้เสนอราคา   เป็นผู้ผลิต    สิ่งของที่ทางราชการต้องการซื้อใน
ประเทศไทย  ให้แนบส าเนาใบอนุญาตตั้งโรงงาน (แบบ รง.๒) หรือใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.
๔) และใบอนุญาตขยายโรงงาน (แบบ รง.๓)(ถ้ามี) ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มี  และใช้อยู่ในปัจจุบัน  หาก



ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานหมดอายุ ให้ผู้เสนอราคาแนบหนังสือของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับรองว่า
เป็นโรงงานที่สามารถด าเนินการต่อไปได้ตามกฎหมายเพ่ิมเติมแนบไปด้วย และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
โรงงานนี้  ต้องปรากฏนามผู้ได้รับอนุญาตเป็นบุคคลเดียวกัน โดยแนบหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีอ านาจท านิติ
กรรมแทนนิติบุคคลไปด้วย 
    ๓.๑.๕.๒ ในกรณีผู้เสนอราคา เป็นผู้แทนจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต  จะต้องแนบ
ส าเนาหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจ าหน่ายสิ่งของที่ทางราชการต้องการซื้อ และแนบเอกสารตามข้อ 
๓.๑.๕.๑ ซึ่งเป็นของผู้ผลิตด้วย 
   ๓.๑.๖   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๑) โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) File (Port Format)        
  ๓.๒ ส่วนที่ ๒   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้    
   ๓.๒.๑  บัญชีรายละเอียดสิ่งของที่เสนอราคา  จ านวน ๑ ชุด  ตามแบบในข้อ ๑.๗ 
   ๓.๒.๒ บัญชีรายการของตัวอย่าง จ านวน ๑ ชุด รายละเอียดตามข้อ ๔.๕   
   ๓.๒.๓ บัญชีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นภาษาไทย ของสิ่งของที่เสนอขาย   
   ๓.๒.๔  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคา  มอบ
อ านาจให้บุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แทน  
   ๓.๒.๕ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน  ฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันของผู้
เสนอราคาพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง ในกรณีผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนท าการแทน จะต้องแนบ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ พร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกต้องด้วย จ านวน ๑ ชุด   
   ๓.๒.๖  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) File (Port Format)        
 ๔. การเสนอราคา 
  ๔.๑ ผู้ เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน    ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐาน
แสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
File (Port Format)        

                          (๑)    ผู้เสนอราคาต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง 
และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอรคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคา
ให้แก่หน่วยงานของรัฐผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          (๒)    ให้ผู้เสนอราคาน าข้อมูล PDF File ที่ได้จัดเตรียมไว้ตาม ๔.๑ มาด าเนินการบันทึกและส่ง
ข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่หน่วยงานของรัฐผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ภายในวัน และเวลาที่ประกาศก าหนด โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ในการ
บันทึกและส่งข้อมูล (Upload) ของตนก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา 

   ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคา
ครบทุกรายการ และราคารวม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น  ซึ่งรวม



ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน (ถ้ามี)  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง  จนกระทั่งส่งมอบ
พัสดุให้  ณ กองคลังทหารช่าง  กรมการทหารช่าง  ค่ายภาณุรังษี  อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 
   ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคา  ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน  นับแต่วันเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคา  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ    ไม่เกิน ๙๐ วัน    นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย 
  ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องแจ้งในบัญชีรายละเอียดสิ่งของที่เสนอด้วยว่าสิ่งของที่เสนอขายเป็น
ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใด รุ่นใด หรือเครื่องหมายอะไร และผลิตจากใด   
  ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างลวดหีบเพลงแถบหนาม  จ านวน ๒ ขด, ลวดหนามเบอร์ ๑๒ 
จ านวน ๒ ขด และ ถุงมือจับลวดหนาม จ านวน ๒ คู่ โดยลงลายมือผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับใน
เอกสารด้วย พร้อมสรุปจ านวนเอกสารที่จัดส่งหรือน ามาแสดง  ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒   เพ่ือใช้ในการ
ประกอบการ พิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของทางราชการ ในวันที่___________ ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐     น. ถึง  
๑๖.๓๐       น.  ณ กองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง  ค่ายภาณุรังษี  อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  
   หากส่งตัวอย่างไม่ครบตามจ านวน ทางราชการจะถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ผิดเงื่อนไขตาม
เอกสารประกวดราคาซื้อในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ ทั้งนี้กรม จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่
ตัวอย่างดังกล่าว   
  ๔.๖ เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ  ผู้เสนอราคาต้องแนบค าแปลเป็นภาษาไทยที่ถูกต้อง
สมบูรณ์   โดยผู้เชี่ยวชาญการแปลที่จดทะเบียนไว้กับส านักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้แปล   และรับรองค าแปล พร้อม
แนบส าเนาหลักฐานการจดทะเบียนของผู้แปลมาด้วย 
   กรณีท่ีค าแปลเอกสารเป็นภาษาไทยกับฉบับภาษาอังกฤษมีข้อความขัดแย้งกัน  ทางราชการ
จะถือเอาภาษาไทยเป็นหลักในการพิจารณา หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าค าแปลที่ขัดแย้งนั้น
ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้เสนอราคารายอื่นอย่างเห็นได้ชัด ทางราชการจะถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขใน
สาระส าคัญ ซึ่งอาจไม่รับพิจารณาผู้เสนอราคารายนั้นก็ได้ 
  ๔.๗ เอกสารที่เสนอต่อทางราชการต้องประทับตรา บริษัท , ห้าง , ร้าน (ถ้ามี)  และลงนามก ากับ
ไว้ด้วยทุกหน้า 
  ๔.๘ ก่อนการเสนอราคา    ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน   และเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อน   ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตาม
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
    ๔.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่   ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึง  ๑๖.๓๐  น. 

     เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 
  ๔.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท  
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารความครบถ้วน 
ถูกต้องและชัดเจนของเอกสาร  PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่หน่วยงานของรัฐผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕(๑) หาก
ปรากฏว่าผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะ
ตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา 



  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือในขณะที่มี
การพิจารณาข้อเสนอว่า  มีผู้เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ  เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และ กรมจะพิจารณาลงโทษ   ผู้เสนอ
ราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

  หากภายหลังจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของรัฐตรวจสอบพบว่าผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาหรือผู้เสนอราคารายใด
รายหนึ่งกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) หน่วยงานของรัฐสามารถ
ตัดสิทธิการเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยไม่เรียกผู้เสนอราคาเข้ามาท าสัญญา และสามารถลงโทษผู้เสนอราคาที่
กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเป็นผู้ทิ้งงานได้   
  ๔.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้.- 
   (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว 
   (๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
   (๔) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
   (๕) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  
 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  ๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  กรม จะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวมต่่าสุด 
  ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓  หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๔ แล้ว  คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือ ผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ กรม เท่านั้น 
  ๕.๓ กรม  สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของ กรม 
   (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่งอย่าง
ใดหรือท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
  ๕.๔ ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือกรมมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่
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เกี่ยวข้องกับ ผู้เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม 
หรือไม่ถูกต้อง 
  ๕.๕ กรม ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ 
รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้
เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นเสนอราคากระท าการโดย   ไม่สุจริต เช่น 
การเสนอเอกสารอัน เป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน   เป็นต้น 
  ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
หน่วยงานของรัฐจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ หน่วยงานของรัฐมีสิทธิ
ที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย
หรือค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐ 
  ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ ๑.๕  
กรม มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกรายดังกล่าวออก  และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอ
ราคารายนั้นเป็น      ผู้ทิ้งงาน 
  ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาดังกล่าวได ้
 ๖. การท่าสัญญาซื้อขาย 
  ๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน 
๕ วันท าการของทางราชการ  นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ  กรมจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท า
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบ ุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
  ๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน 
๕ วันท าการของทางราชการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑  ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ กับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) เงินสด 
   (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่   " กองทัพบก โดย กรมการทหารช่าง "  ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่
ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
   (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกัน  ดังระบุใน
ข้อ ๑.๔(๒) 
   (๔) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ    ค้ าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังระบุในข้อ ๑.๔  



   (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการยื่น
ข้อเสนอ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 ๗. อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้  ให้คิดในอัตรา
ร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ต่อวัน 
 ๘. การรับประกันความช่ารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาซื้อขายตาม
แบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๑ (หนึ่ง)  ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ  โดยภายในระยะเวลารับประกันความช ารุด
บกพร่อง  หากสิ่งของที่ซื้อขายเกิดการช ารุดบกพร่องเนื่องจากการใช้งานตามปกติ  ผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การ ได้ดีดังเดิมภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 ๙. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
  ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาพัสดุที่เสนอขาย 
แต่ทั้งนี้ จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารใน
ประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔(๒) หรือหนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบ
แล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔(๒) ให้แก่กรมก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้านั้น 
 ๑๐. การจ่ายเงิน 
  ทางราชการจะจ่ายเงินค่าสิ่งของให้กับผู้ขาย  เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของไว้ถูกต้องครบถ้วนตาม
สัญญาแล้ว หรืออาจแบ่งจ่ายเป็นงวดตามจ านวนสิ่งของที่ได้รับมอบก็ได้  แต่การส่งมอบในแต่ละครั้งต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๓๐ ของมูลค่าสิ่งของทั้งหมดตามสัญญา 
 ๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  ๑๑.๑ การจัดซื้อครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ จากส านักงบประมาณแล้ว และในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑   จากส านักงบประมาณเพ่ือการจัดหาในครั้งดังกล่าว กรมการทหารช่าง สามารถยกเลิกการจัดหาได้ 
  ๑๑.๒ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี ขณะนี้ กรม ยังไม่ได้
รับอนุมตัิงบประมาณอ่ืนใดในการด าเนินการครั้งนี้ 
   การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณ
ประจ าปีจากกองทัพบกแล้วเท่านั้น 
  ๑๑.๓ ทั้งนี้ หากกรมได้รับการสั่งจ่ายงบประมาณไม่ครบตามจ านวนที่ต้องการ กรม ขอสงวน
สิทธิที่จะซื้อตามวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจริง 
  ๑๑.๔ เมื่อ กรม ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได้
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้อง
น าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
ดังนี้.- 



   (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
   (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ  
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
  ๑๑.๕ ผู้เสนอราคาซึ่ง กรม ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่   ทาง
ราชการก าหนดตามระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ า
ประกันการยื่นข้อเสนอทันท ีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๑๑.๖ กรม สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                      ๑๑.๗  หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้เสนอ
ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 
     (๑) หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
เงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป 
   (๒) มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน  หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา  หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอ
ราคา 
   (๓) การท าการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
 
 ๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
  หน่วยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้เสนอราคาที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง เพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการทั้งนี้  หากผู้เสนอราคาที่ได้รับการ
คัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

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