
ร�างเอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding) 
เลขท่ี       /2558 

การซ้ือยุทโธปกรณ�สายช�าง 
ตามประกาศ กรมการทหารช�าง   ลงวันท่ี         เดือน                พุทธศักราช          . 

----------------------- 
  กรมการทหารช�าง    ซ่ึงต�อไปนี้เรียกว�า  “กรม”  มีความประสงค�จะประกวดราคาซ้ือด+วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�   ตามรายการดังนี้.- 
 1. เครื่องดูดเลนขนาดใหญ�ประกอบรถโกยตัก จํานวน 1 ชุด
 2. เลื่อยโซ�ยนต� จํานวน     49  เครื่อง 
 3. เครื่องสูบน้ําหอยโข�ง แบบลากจูง ขนาด 8 นิ้ว จํานวน      5  เครื่อง 
 4. เครื่องสูบน้ําหอยโข�ง แบบลากจูง ขนาด 12 นิ้ว จํานวน      5  เครื่อง 
 5. โคมไฟฟ>าส�องสว�าง จํานวน 10 ชุด 
  6. เครื่องชุดตัดเจาะคอนกรีตอเนกประสงค�ระบบไฮดรอลิก              จํานวน 6 ชุด 
 
ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต+องเปBนของแท+ ของใหม� ไม�เคยใช+งานมาก�อน ไม�เปBนของเก�าเก็บ อยู�ในสภาพท่ีจะใช+งานได+ ทันที 
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว+ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด+วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ฉบับนี้ 
โดยมีข+อแนะนํา และข+อกําหนด ดังต�อไปนี้.- 
 1. เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
  1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  1.2 แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว+ในระบบการจัดซ้ือจัดจ+างภาครัฐด+วยอิเล็กทรอนิกส�  
  1.3 แบบสัญญาซ้ือขาย 
  1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน 
   (1) หลักประกันการเสนอราคา 
   (2) หลักประกันสัญญา 
   (3) หลักประกันการรับเงินค�าพัสดุล�วงหน+า 
  1.5 บทนิยาม 
   (1) ผู+เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร�วมกัน 
   (2) การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปBนธรรม 
  1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
   (1) บัญชีเอกสารส�วนท่ี 1 
   (2) บัญชีเอกสารส�วนท่ี 2 
  1.7 แบบบัญชีรายการของตัวอย�าง 
 2. คุณสมบัติของผู�เสนอราคา 
  2.1 ผู+เสนอราคาต+องเปBนผู+มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ดังกล�าว   
  2.2 ผู+เสนอราคาต+องไม�เปBนผู+ท่ีถูกระบุชื่อไว+ในบัญชีรายชื่อผู+ท้ิงงานของทางราชการ และได+แจ+ง
เวียนชื่อแล+ว  หรือไม�เปBนผู+ท่ีได+รับผลของการสั่งให+นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปBนผู+ท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
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  2.3 ผู+เสนอราคาต+องไม�เปBนผู+มีผลประโยชน�ร�วมกันกับ ผู+เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�    หรือไม�เปBนผู+กระทําการอันเปBนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปBนธรรม  ตาม
ข+อ 1.5 
  2.4 ผู+เสนอราคาต+องไม�เปBนผู+ได+รับเอกสิทธิ์หรือความคุ+มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย   
เว+นแต�รัฐบาลของผู+เสนอราคาได+มีคําสั่งให+สละสิทธิ์และความคุ+มกันเช�นว�านั้น 
  2.5 ผู+เสนอราคาต+องไม�เปBนผู+ท่ีถูกประเมินสิทธิผู+เสนอราคาในสถานะท่ีห+ามเข+าเสนอราคา และ
ห+ามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 
  2.6 ผู+ เสนอราคาท่ีจําหน�ายสิ่งของตามประกาศของทางราชการ ถ+ามีท่ีประกอบการใน
ต�างประเทศ จะต+องต้ังอยู�หรือประกอบการอยู�ในประเทศท่ีมีความสัมพันธ�ทางการฑูตกับประเทศไทย 
  2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข+าเปBนคู�สัญญาต+องไม�อยู�ในฐานะเปBนผู+ไม�แสดงบัญชีรายรับ
รายจ�าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต+องครบถ+วนในสาระสําคัญ 
  2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข+าเปBนคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐซ่ึงได+ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ+าง
ด+วยระบบอิเล็กทรอนิกส� (e-Government Procurement : e-GP) ต+องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส�ของ
กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต�ศูนย�ข+อมูลจัดซ้ือจัดจ+างภาครัฐ 
  2.9 คู�สัญญาต+องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคารเว+นแต�การจ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึงมีมูลค�า ไม�เกิน
สามหม่ืนบาทคู�สัญญาอาจจ�ายเปBนเงินสดก็ได+ 
 3. หลักฐานการย่ืนข�อเสนอ 
  ผู+เสนอราคาจะต+องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร+อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ+าง 
ภาครัฐด+วยอิเล็กทรอนิกส� โดยแยกเปBน 2 ส�วน  คือ 
  3.1 ส�วนท่ี 1  อย�างน+อยต+องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 
   3.1.1 ในกรณีผู+เสนอราคาเปBนนิติบุคคล 
    3.1.1.1 ห+างหุ+นส�วนสามัญ    หรือห+างหุ+นส�วนจํากัด  ให+ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล (ไม�เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร)  บัญชีรายชื่อหุ+นส�วนผู+จัดการ  ผู+มีอํานาจควบคุม (ถ+ามี) 
พร+อมรับรองสําเนาถูกต+อง  
    3.1.1.2 บริษัทจํากัด  หรือ   บริษัทมหาชนจํากัด   ให+ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล  (ไม�เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร)  หนังสือบริคณห�สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู+จัดการ 
ผู+มีอํานาจควบคุม (ถ+ามี)  บัญชีผู+ถือหุ+นรายใหญ� และสําเนาบัญชีรายชื่อผู+ถือหุ+น  พร+อมรับรองสําเนาถูกต+อง 
   3.1.2 ในกรณีผู+เสนอราคาเปBนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลท่ีมิใช�นิติบุคคล ให+ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู+นั้น สําเนาข+อตกลงท่ีแสดงถึงการเข+าเปBนหุ+นส�วน (ถ+ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู+เปBนหุ+นส�วน พร+อมท้ังรับรองสําเนาถูกต+อง 
   3.1.3 ในกรณีผู+เสนอราคาเปBนผู+เสนอราคาร�วมกันในฐานะเปBนผู+ร�วมค+า    ให+ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข+าร�วมค+า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู+ร�วมค+า  และในกรณีท่ีผู+เข+าร�วมค+าฝ[ายใดเปBนบุคคล
ธรรมดาท่ีมิใช�สัญชาติไทย  ก็ให+ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง    หรือผู+ร�วมค+าฝ[ายใดเปBนนิติบุคคล   ให+ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว+ใน 3.1.1 
   3.1.4 สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม พร+อมท้ังรับรองสําเนาถูกต+อง 
   สําหรับผู+ประกอบการประเภทร+านค+า จะต+องมีสําเนาใบทะเบียนพาณิชย� และแนบสําเนาใบ
ทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม (ถ+ามี) พร+อมท้ังรับรองสําเนาถูกต+อง  
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   3.1.5 ในกรณีผู+ประกอบการประเภทร+านสหกรณ� จะต+องมีสําเนาหนังสือจดทะเบียน
สหกรณ� ซ่ึงแสดงวัตถุประสงค�ท่ีได+จดทะเบียนไว+ต�อกรมส�งเสริมสหกรณ� กระทรวงเกษตรและสหกรณ� พร+อมท้ัง
รับรองสําเนาถูกต+อง 
   3.1.6 หลักฐานการเปBนผู+ผลิต หรือผู+แทนจําหน�ายสิ่งของท่ีต+องการซ้ือ ดังนี้ 
    3.1.6.1 ผู+เสนอราคา เปBนผู+ผลิต สิ่งของท่ีทางราชการต+องการซ้ือในประเทศไทย ให+
แนบสําเนาใบอนุญาตต้ังโรงงาน (แบบ รง.2) หรือใบอนุญาตให+ประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.4) และใบอนุญาต
ขยายโรงงาน (แบบ รง.3)(ถ+ามี) ของกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีมี  และใช+อยู�ในป\จจุบัน  หากใบอนุญาตให+ประกอบ
กิจการโรงงานหมดอายุ ให+ผู+เสนอราคาแนบหนังสือของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับรองว�าเปBนโรงงานท่ีสามารถ
ดําเนินการต�อไปได+ตามกฎหมายเพ่ิมเติมแนบไปด+วย  และใบอนุญาตให+ประกอบกิจการโรงงานนี้   ต+องปรากฏ
นามผู+ได+รับอนุญาตเปBนบุคคลเดียวกัน 
    3.1.6.2 กรณีผู+เสนอราคา เปBนผู+แทนจําหน�ายโดยตรงจากผู+ผลิต  จะต+องแนบสําเนา
หนังสือแต�งต้ังจากผู+ผลิตให+เปBนผู+แทนจําหน�ายสิ่งของท่ีทางราชการต+องการซ้ือ และแนบหลักฐานตามข+อ 3.1.6.1 
ซ้ึงเปBนผู+ผลิตมาแสดงด+วย 
    3.1.6.3 กรณีผู+เสนอราคา เปBนผู+ได+รับการแต�งต้ังจากผู+แทนจําหน�ายโดยตรงจาก
ผู+ผลิต จะต+องแนบสําเนาหนังสือแต�งต้ังจากผู+แทนจําหน�ายโดยตรงจากผู+ผลิตให+เปBนผู+แทนจําหน�ายสิ่งของท่ี ทาง
ราชการต+องการซ้ือ และสําเนาเอกสารตามข+อ 3.1.6.2 ซ่ึงผู+ผลิตออกให+ผู+แทนจําหน�ายโดยตรงมาแสดงด+วย 
   3.1.7 สําหรับสินค+าหรือผลิตภัณฑ�ท่ีผลิตในประเทศไทย และเปBนผลิตภัณฑ�ท่ีได+รับอนุญาต
แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือเปBนผลิตภัณฑ�ท่ีจดทะเบียนไว+กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล+ว หรือผลิตจากโรงงาน
ท่ีได+รับรองคุณภาพท่ีทําในประเทศไทย ให+ผู+เสนอราคาท่ีเสนอราคาผลิตภัณฑ�ดังกล�าว แนบสําเนาหลักฐานแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน หรือหลักฐานท่ีได+จดทะเบียนไว+กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล+ว หรือใบรับรองระบบ
บริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ไปพร+อมกับการเสนอราคาด+วย เพ่ือใช+ประกอบการพิจารณาราคาของทาง
ราชการ โดยให+นําฉบับจริงมาแสดงตามวันเวลาท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคากําหนด  
    กรณีสินค+าหรือผลิตภัณฑ� ท่ีเสนอราคาอยู�ระหว�างการขอรับใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน หรืออยู�ระหว�างการขอจดทะเบียนไว+กับกระทรวงอุตสาหกรรม ให+แนบใบรับคําร+องขอ
ดังกล�าว ไปพร+อมกับการเสนอราคาด+วย  หากผลิตภัณฑ�นั้นๆ ได+รับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มาตรฐาน หรือ
ได+รับการจดทะเบียนไว+กับกระทรวงอุตสาหกรรมภายใน 10 วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา  แต�ท้ังนี้จะต+อง
ก�อนการพิจารณาตัดสินราคาของคณะกรรมการ  ทางราชการจะถือเสมือนเปBนผู+เสนอราคาผลิตภัณฑ�  ท่ีได+รับ
ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือได+รับการจดทะเบียนไว+กับ กระทรวงอุตสาหกรรม แล+วแต�กรณี 
   3.1.8 บัญชีเอกสารส�วนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีได+ยื่น ตามแบบในข+อ 1.6(1) 
  3.2 ส�วนท่ี 2   อย�างน+อยต+องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 
   3.2.1 กรณีเสนอขาย เครื่องดูดเลนขนาดใหญ�ประกอบรถโกยตัก ต+องส�งเอกสารดังนี้.- 
    3.2.1.1 แคตตาล็อกตัวจริงของเครื่องดูดเลน แบบหรือรุ�นท่ีเสนอขาย จํานวน 1 ชุด 
    3.2.1.2 แบบรูป   หรือพิมพ�เขียว   ของเครื่องดูดเลนขนาดใหญ�ประกอบรถโกยตัก 
จํานวน 1 ชุด ซ่ึงจะมีวิศวกรเปBนผู+ตรวจสอบและรับรองแบบถูกต+อง โดยให+แนบสําเนาใบอนุญาตเปBนผู+ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน) จํานวน 1 ชุด 
   3.2.2 กรณีเสนอขาย  เล่ือยโซ�ยนต�   ต+องส�งเอกสารดังนี้.- 
    3.2.2.1 กรณีผู+เสนอราคาเปBนผู+ได+รับอนุญาตให+นําเข+าเลื่อยโซ�ยนต� ให+แนบสําเนา
ใบอนุญาตให+นําเข+าเลื่อยโซ�ยนต� (ลซ.)  ออกโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล+อม และใบอนุญาตให+
นําเข+านี้ ต+องปรากฏนามผู+ได+รับอนุญาตเปBนบุคคลเดียวกัน     
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    3.2.2.2 กรณีผู+เสนอราคาเปBนผู+แทนจําหน�ายโดยตรงจากผู+ได+รับใบอนุญาตให+นําเขา
เลื่อยโซ�ยนต�     จะต+องแนบหนังสือแต�งต้ังจากผู+ได+รับอนุญาตให+นําเข+าเลื่อยโซ�ยนต�     และแนบหลักฐานตามข+อ 
3.2.2.1 ด+วย 
    3.2.2.3 บัญชีรายการของตัวอย�าง จํานวน 1 ชุด พร+อมของตัวอย�าง 1 เครื่อง 
   3.2.3 กรณีเสนอขาย  เครื่องสูบน้ําหอยโข�ง ขนาด 8 นิ้ว   ต+องส�งเอกสารดังนี้.- 
    3.2.3.1 หลักฐานการเปBนผู+ผลิต หรือผู+แทนจําหน�าย ตามข+อ 3.1.6  
    3.2.3.2 แคตตาล็อกตัวจริงของเครื่องสูบน้ํา   แบบหรือรุ�นท่ีเสนอขาย  จํานวน 1 ชุด 
จะต+องเปBนรุ�นมาตรฐานของโรงงานผู+ผลิตโดยตรง    จะมีเอกสารอ่ืนสอดแทรกเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไม�ได+เปBน
อันขาด 
    3.2.3.3 บัญชีรายการของตัวอย�างจํานวน 1 ชุด พร+อมของตัวอย�าง จํานวน 1 เครื่อง 
   3.2.4 กรณีเสนอขาย โคมไฟฟ@าส�องสว�าง ต+องส�งเอกสารดังนี้.- 
    3.2.4.1 แคตตาล็อกตัวจริงของโคมไฟฟ>าส�องสว�าง   แบบ  หรือรุ�นท่ีเสนอขาย 
จํานวน 1 ชุด 
    3.2.4.2 บัญชีรายการของตัวอย�าง  จํานวน 1 ชุด  พร+อมของตัวอย�าง  จํานวน 1 ชุด 
   3.2.5 กรณีเสนอขาย ชุดเครื่องตัดเจาะคอนกรีตอเนกประสงค�ระบบไฮดรอลิก ต+องส�ง
เอกสารดังนี้.- 
    3.2.5.1 แคตตาล็อกตัวจริงของชุดเครื่องตัดเจาะคอนกรีตอเนกประสงค�ระบบ ไฮดรอ
ลิก แบบ หรือรุ�นท่ีเสนอขาย จํานวน 1 ชุด 
    3.2.5.2 บัญชีรายการของตัวอย�าง  จํานวน 1 ชุด  พร+อมของตัวอย�าง  จํานวน 1 ชุด 
   3.2.6 กรณีเสนอขาย  เครื่องสูบน้ําหอยโข�ง แบบลากจูง ขนาด 12 นิ้ว   ต+องส�งเอกสาร
ดังนี้.- 
    3.2.6.1 หลักฐานการเปBนผู+ผลิต หรือผู+แทนจําหน�าย ตามข+อ 3.1.6  
    3.2.6.2 แคตตาล็อกตัวจริงของเครื่องสูบน้ําหอยโข�ง แบบลากจูง ขนาด 12 นิ้ว แบบ 
หรือรุ�นท่ีเสนอขาย      จํานวน 1 ชุด  จะต+องเปBนรุ�นมาตรฐานจากโรงงานผู+ผลิตโดยตรง จะมีเอกสารอ่ืน
สอดแทรกเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงไม�ได+เปBนอันขาด 
    3.2.6.3 บัญชีรายการของตัวอย�างจํานวน 1 ชุด พร+อมของตัวอย�าง จํานวน 1 เครื่อง 
   3.2.7 คู�มือคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของสิ่งของท่ีเสนอขาย (ถ+ามี) จํานวน 1 ชุด ใน
กรณีท่ีแคตตาล็อกตัวจริงมีรายละเอียดไปครอบคลุมสาระสําคัญท่ีกําหนดในคุณลักษณะเฉพาะของทางราชการ 
   3.2.8 บัญชีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเปBนภาษาไทยของสิ่งของท่ีเสนอขาย จํานวน 1 ชุด 
   3.2.9 หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปbดอากรแสตมปcตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู+เสนอราคา มอบ
อํานาจให+บุคคลอ่ืน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส� หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู+เสนอราคาในการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซ้ือจัดจ+างภาครัฐด+วยอิเล็กทรอนิกส� แทน 
   3.2.10 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ+าน  ฉบับท่ีใช+อยู�ป\จจุบันของผู+
เสนอราคาพร+อมท้ังรับรองสําเนาถูกต+อง ในกรณีผู+เสนอราคามอบอํานาจให+บุคคลอ่ืนทําการแทน จะต+องแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบ+านของผู+มอบอํานาจและผู+รับมอบอํานาจ พร+อมท้ังรับรอง
สําเนาถูกต+องด+วย จํานวน 1 ชุด 
   3.2.11  หลักประกันการเสนอราคา ตามข+อ 5 
   3.2.12 บัญชีเอกสารส�วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได+ยื่นพร+อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ+าง
ภาครัฐด+วยอิเล็กทรอนิกส� ตามแบบในข+อ 1.6(2) 
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 4. การเสนอราคา 
  4.1 ผู+ เสนอราคาต+องยื่นข+อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัด ซ้ือจัดจ+างภาครัฐด+วย
อิเล็กทรอนิกส� ตามแบบท่ีกําหนดไว+ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด+วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� โดยไม�มี
เง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น  และจะต+องกรอกข+อความให+ถูกต+องครบถ+วน    ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส� หรือหลักฐาน
แสดงตัวตนของผู+เสนอราคา โดยไม�ต+องแบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document)ราคา  
  4.2 ผู+เสนอราคาจะต+องเสนอราคาเปBนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคา
รวมและหรือราคาต�อหน�วย และหรือต�อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว+ท+ายใบเสนอราคาให+ถูกต+อง โดยคิดราคารวม
ท้ังสิ้น  ซ่ึงเปBนราคาท่ีรวมภาษีมูลค�าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน (ถ+ามี) ค�าขนส�ง ค�าจดทะเบียน และค�าใช+จ�ายอ่ืนๆ ท้ัง
ปวง  จนกระท่ังส�งมอบพัสดุให+ ณ กองคลังทหารช�าง กรมการทหารช�าง ค�ายภาณุรังษี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
   ราคาท่ีเสนอ จะต+องเสนอกําหนดยืนราคาไม�น+อยกว�า 120 วัน นับแต�วันเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู+เสนอราคาต+องรับผิดชอบราคาท่ีตนได+เสนอไว+ และจะถอนการเสนอราคามิได+ 
  4.3 ผู+เสนอราคาจะต+องกําหนดเวลาส�งมอบพัสดุ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซ้ือขาย ดังนี้ 
   4.4.1 รายการท่ี 1, 2, 5  ไม�เกิน 180 (หนึ่งร+อยแปดสิบ) วัน 
   4.3.2 รายการท่ี 3, 6  ไม�เกิน 30 (สามสิบ) วัน 
                           4.3.3 รายการท่ี 4  ไม�เกิน 120  (หนึ่งร+อยยี่สิบ) วัน 
  4.4 ผู+เสนอราคาจะต+องแจ+งในบัญชีรายละเอียดสิ่งของท่ีเสนอราคาว�าสิ่งของท่ีเสนอขายเปBน
ผลิตภัณฑ�ยี่ห+อใด รุ�นใด หรือเครื่องหมายอะไร และผลิตจากประเทศใด 
  4.5 กรม จะใช+ชื่อและคุณลักษณะเฉพาะของกองทัพบก ตามหนังสือแนบท+ายเอกสารประกวด
ราคาซ้ือด+วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� เปBนหลักในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ ผู+เสนอราคาจะต+องส�ง
เอกสารและรับรองสําเนาถูกต+องโดยผู+มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล ไปพร+อมการเสนอราคา ทางระบบจัดซ้ือ
จัดจ+างภาครัฐด+วยอิเล็กทรอนิกส� เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล�าวนี้ กรม จะยึดไว+เปBนเอกสารของทาง
ราชการ 
  4.6 ผู+เสนอราคาจะต+องส�งของตัวอย�างรายการท่ีเสนอราคา  (เฉพาะรายการท่ี 2,3,4,5,6) 
จํานวน  1 ชุด/เครื่อง  และส�งเอกสารต+นฉบับตามข+อ 3 ท่ียื่นทางระบบการจัดซ้ือจัดจ+างภาครัฐด+วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส�  โดยลงลายมือผู+เสนอราคาพร+อมประทับตรา (ถ+ามี) กํากับในเอกสารด+วย พร+อมสรุปจํานวน
เอกสารท่ีจัดส�ง ตามบัญชีเอกสารส�วนท่ี 2 เพ่ือใช+ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาในวันท่ี_______   
ระหว�างเวลา         น. ถึง         น.  ณ ห+องประกวดราคาและสอบราคาของกรมการทหารช�าง อาคารสโมสร
นายทหารประทวน  ค�ายภาณุรังษี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
   ท้ังนี้ กรมจะไม�รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแก�ตัวอย�างดังกล�าว 
  4.7 เอกสารท่ีเปBนภาษาต�างประเทศ  ผู+เสนอราคาต+องแนบคําแปลเปBนภาษาไทยท่ีถูกต+อง
สมบูรณ�   โดยผู+เชี่ยวชาญการแปลท่ีจดทะเบียนไว+กับสํานักงานศาลยุติธรรมเปBนผู+แปล   และรับรองคําแปล พร+อม
แนบสําเนาหลักฐานการจดทะเบียนของผู+แปลมาด+วย 
   กรณีท่ีคําแปลเอกสารเปBนภาษาไทยกับฉบับภาษาอังกฤษมีข+อความขัดแย+งกัน         ทาง
ราชการจะถือเอาภาษาไทยเปBนหลักในการพิจารณา หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล+วเห็นว�าคําแปลท่ีขัดแย+งนั้น
ก�อให+เกิดการได+เปรียบเสียเปรียบกับผู+เสนอราคารายอ่ืนอย�างเห็นได+ชัด ทางราชการจะถือว�าเปBนการผิดเง่ือนไขใน
สาระสําคัญ ซ่ึงอาจไม�รับพิจารณาผู+เสนอราคารายนั้นก็ได+ 
  4.8 เอกสารท่ีเสนอต�อทางราชการต+องประทับตรา บริษัท,ห+าง,ร+าน (ถ+ามี) และลงนามกํากับไว+
ด+วยทุกหน+า 
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  4.9 ก�อนการเสนอราคา ผู+เสนอราคาควรตรวจดูร�างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให+
ถ่ีถ+วน และเข+าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ท้ังหมดเสียก�อน   ท่ีจะตกลงยื่นข+อเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
  4.10  ผู+เสนอราคาจะต+องยื่นข+อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซ้ือจัดจ+างภาครัฐด+วย
อิเล็กทรอนิกส� ในวันท่ี   ระหว�างเวลา  08.30  น. ถึง  16.30  น. 
   เม่ือพ+นกําหนดเวลายื่นข+อเสนอแล+ว จะไม�รับเอกสารการยื่นข+อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�  จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู+เสนอราคาแต�ละรายว�า เปBนผู+เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู+เสนอราคารายอ่ืน ตามข+อ 1.5(1) ณ วัน
ประกาศประกวดราคาหรือไม� 
  หากปรากฏต�อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ก�อนหรือในขณะท่ีมี
การพิจารณาข+อเสนอว�า มีผู+เสนอราคารายใดกระทําการอันเปBนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปBนธรรม ตาม
ข+อ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว�ามีการกระทําอันเปBนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปBนธรรม  คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู+เสนอราคารายนั้นออกจากการเปBนผู+เสนอราคา และ กรมจะพิจารณาลงโทษ   ผู+เสนอ
ราคาดังกล�าวเปBนผู+ท้ิงงาน เว+นแต�คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได+ว�าผู+เสนอราคารายนั้นเปBนผู+ท่ีให+ความร�วมมือเปBน
ประโยชน�ต�อการพิจารณาของทางราชการและมิได+เปBนผู+ริเริ่มให+มีการกระทําดังกล�าว 
  ผู+เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเปBนผู+ เสนอราคา เพราะเหตุเปBนผู+เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน�ร�วมกันกับผู+เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือด+วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
หรือเปBนผู+เสนอราคาท่ีกระทําการอันเปBนการขัดขวางการแข�งขันราคารอย�างเปBนธรรม อาจอุทธรณ�คําสั่งดังกล�าว
ต�อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต�วันท่ีได+รับแจ+งจากส�วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ�ของปลัดกระทรวงให+ถือ
เปBนท่ีสุด 
  ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด+วยกับคําคัดค+านของผู+อุทธรณ�และเห็นว�าการยกเลิกการ
พิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได+ดําเนินการไปแล+วจะเปBนประโยชน�แก�ทางราชการอย�างยิ่ง ให+ปลัดกระทรวงมี
อํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล�าวได+ 
  4.11 ผู+เสนอราคาจะต+องปฏิบัติ ดังนี้.- 
   (1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว+ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
   (2) ราคาท่ีเสนอจะต+องเปBนราคารวมภาษีมูลค�าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ+ามี) รวมค�าใช+จ�ายท้ัง
ปวงไว+ด+วยแล+ว 
   (3) ผู+เสนอราคาจะต+องลงทะเบียนเพ่ือเข+าสู�กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาท่ีกําหนด 
   (4) ห+ามผู+เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
   (5) ผู+เสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข+าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด+วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว+ในเว็บไซต� www.gprocurement.go.th 
 5. หลักประกันการเสนอราคา 
  ผู+เสนอราคาต+องวางหลักประกันการเสนอราคาพร+อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัด
จ+างภาครัฐด+วยอิเล็กทรอนิกส� ตามจํานวนดังนี้.- 
  (1) เครื่องดูดเลนขนาดใหญ�ประกอบรถโกยตัก  จํานวน 375,000.- บาท  (สามแสนเจ็ดหม่ืนห+า
พันบาทถ+วน)   
  (2) เลื่อยโซ�ยนต�  จํานวน 122,500.- บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนสองพันห+าร+อยบาทถ+วน) 
  (3) เครื่องสูบน้ําหอยโข�ง แบบลากจูง ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 141,250.-บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนหนึ่ง
พันสองร+อยห+าสิบบาทถ+วน) 
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  (4) โคมไฟฟ>าส�องสว�าง  (Balloon Light)  จํานวน 175,000.-บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนห+าพัน
บาทถ+วน) 
  (5) ชุดเรื่องตัดเจาะคอนกรีตอเนกประสงค�ระบบไฮดรอลิก จํานวน 255,000.-บาท (สองแสนห+า
หม่ืนห+าพันบาทถ+วน) 
  (6) เครื่องสูบน้ําหอยโข�ง แบบลากจูง ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 227,500.-บาท (สองแสนสองหม่ืน
เจ็ดพันห+าร+อยบาทถ+วน) 
  โดยใช+หลักประกันอย�างหนึ่งอย�างใด ดังต�อไปนี้.- 
  5.1 หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส�ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุ
ในข+อ 1.4(1) 
  5.2 เช็คท่ีธนาคาร สั่งจ�ายให+แก�  “กองทัพบก โดย กรมการทหารช�าง”  โดยเปBนเช็คลงวันท่ีท่ียื่น
การเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ+างภาครัฐด+วยอิเล็กทรอนิกส� หรือก�อนหน+านั้นไม�เกิน   3  วันทําการ   ของ
ทางราชการ 
  5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  กรณีท่ีผู+เสนอราคานําเช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปBนหลักประกันการ
เสนอราคา  จะต+องส�งต+นฉบับเอกสารดังกล�าวมาให+ส�วนราชการตรวจสอบความถูกต+อง ในวันท่ี_____ 
ระหว�างเวลา          น. ถึง          น. 
  หลักประกันการเสนอราคาตามข+อนี้  กรม จะคืนให+ผู+เสนอราคาหรือผู+คํ้าประกัน  ภายใน  15 วัน 
นับถัดจากวันท่ีได+พิจารณาในเบ้ืองต+นเรียบร+อยแล+ว  เว+นแต�ผู+เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว+ 3 ลําดับแรก  จะคืนให+
ต�อเม่ือได+ทําสัญญาหรือข+อตกลง หรือเม่ือผู+เสนอราคาได+พ+นจากข+อผูกพันแล+ว 
 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม�ว�าในกรณีใดๆ จะคืนให+โดยไม�มีดอกเบ้ีย 
 6. หลักเกณฑ�และสิทธิในการพิจารณา 
  6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข+อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ครั้งนี้  กรม จะพิจารณา
ตัดสินโดยใช+หลักเกณฑ�ราคา และจะพิจารณาจากราคาต�อหน�วยต่ําสุด 
  6.2 หากผู+เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม�ถูกต+องตามข+อ 2  หรือยื่นหลักฐานการยื่นข+อเสนอไม�
ถูกต+อง  หรือไม�ครบถ+วนตามข+อ 3  หรือยื่นข+อเสนอไม�ถูกต+องตาม ข+อ 4 แล+ว  คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�จะไม�รับพิจารณาราคาของผู+เสนอราคารายนั้น  เว+นแต�เปBนข+อผิดพลาดหรือ ผิดหลง
เพียงเล็กน+อย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาด+วยวิธียื่นข+อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�
ในส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญ  ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว�าจะเปBนประโยชน�ต�อ กรม เท�านั้น 
  6.3 กรม  สงวนสิทธิไม�พิจารณาข+อเสนอของผู+เสนอราคา โดยไม�มีการผ�อนผัน ในกรณี 
ดังต�อไปนี้ 
   (1) ไม�ปรากฏชื่อผู+เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู+รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ทาง
ระบบการจัดซ้ือจัดจ+างด+วยอิเล็กทรอนิกส� หรือบัญชีรายชื่อผู+ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ทางระบบการ
จัดซ้ือจัดจ+างด+วยอิเล็กทรอนิกส�ของ กรม 
   (2) ไม�กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส� อย�างหนึ่งอย�าง
ใดหรือท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ+างด+วยอิเล็กทรอนิกส� 
   (3) เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส�ท่ีเปBนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให+เกิดความได+เปรียบเสียเปรียบแก�ผู+เสนอราคารายอ่ืน 
  6.4 ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�  หรือกรมมีสิทธิให+ผู+เสนอราคาชี้แจงข+อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข+อเท็จจริงอ่ืนใด
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ท่ีเก่ียวข+องกับผู+เสนอราคาได+ กรมมีสิทธิท่ีจะไม�รับราคาหรือไม�ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล�าวไม�มีความเหมาะสม 
หรือไม�ถูกต+อง 
  6.5 กรม ทรงไว+ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม�รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได+  
และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�  โดยไม�พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได+ สุดแต�จะพิจารณา ท้ังนี้  เพ่ือประโยชน�ของทาง
ราชการเปBนสําคัญ และให+ถือว�าการตัดสินของกรมเปBนเด็ดขาด  ผู+เสนอราคาจะเรียกร+องค�าเสียหายใดๆ มิได+ 
รวมท้ังกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�  และลงโทษผู+เสนอราคาเปBนผู+ท้ิงงาน ไม�ว�าจะเปBนผู+
เสนอราคาท่ีได+รับการคัดเลือกหรือไม�ก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเชื่อได+ว�าการยื่นเสนอราคากระทําการโดย   ไม�สุจริต เช�น 
การเสนอเอกสารอันเปBนเท็จ หรือใช+ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นข+อเสนอแทน   เปBนต+น 
  6.6 ในกรณีท่ีปรากฏข+อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข+อเสนอว�า ผู+เสนอราคาท่ีมีสิทธิได+รับ
การคัดเลือกเปBนผู+เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู+เสนอราคารายอ่ืน หรือเปBนผู+เสนอราคาท่ีกระทําการอัน
เปBนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปBนธรรม ตามข+อ 1.5  กรม มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู+เสนอราคาท่ีได+รับการ
คัดเลือกรายดังกล�าวออก  และกรม จะพิจารณาลงโทษผู+เสนอราคารายนั้นเปBนผู+ท้ิงงาน 
 7. การทําสัญญาซ้ือขาย 
  7.1 ในกรณีท่ีผู+ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�  สามารถส�งมอบสิ่งของได+ครบถ+วน ภายใน 
5 วันทําการของทางราชการ  นับแต�วันท่ีทําข+อตกลงซ้ือ  กรมจะพิจารณาจัดทําข+อตกลงเปBนหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข+อ 1.3 ก็ได+ 
  7.2 ในกรณีท่ีผู+ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ไม�สามารถส�งมอบสิ่งของได+ครบถ+วน ภายใน 
5 วันทําการของทางราชการ หรือกรมเห็นว�าไม�สมควรจัดทําข+อตกลงเปBนหนังสือ ตามข+อ 7.1  ผู+ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส�จะต+องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุ ในข+อ 1.3 กับกรม ภายใน 7 วัน นับถัดจาก
วันท่ีได+รับแจ+ง และจะต+องวางหลักประกันสัญญาเปBนจํานวนเงินเท�ากับร+อยละ 5 ของราคาสิ่งของท่ีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส�ได+ให+กรมยึดถือไว+ในขณะทําสัญญา โดยใช+หลักประกันอย�างหนึ่งอย�างใด  ดังต�อไปนี้ 
   (1) เงินสด 
   (2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายให+แก�   " กองทัพบก โดย กรมการทหารช�าง "  ซ่ึงเปBนเช็คลงวันท่ี
ท่ีทําสัญญา หรือก�อนหน+านั้นไม�เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
   (3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ   ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน   ดังระบุ
ในข+อ 1.4 (2) 
   (4) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย� ท่ีได+รับอนุญาตให+ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย�และประกอบธุรกิจ    คํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห�งประเทศไทยแจ+งเวียนให+ส�วน
ราชการต�างๆ ทราบแล+ว โดยอนุโลมให+ใช+ตามตัวอย�างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ี กวพ. กําหนด 
   (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให+ โดยไม�มีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีผู+ชนะการยื่นข+อเสนอ 
(ผู+ขาย) พ+นจากข+อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล+ว 
 8. อัตราค�าปรับ 
  ค�าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข+อ 10  ให+คิดในอัตราร+อยละ 0.2 (ศูนย�จุดสอง) ต�อวัน 
 9. การรับประกันความชํารุดบกพร�อง 
  ผู+ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�  ซ่ึงได+ทําข+อตกลงเปBนหนังสือ  หรือทําสัญญาซ้ือขายตาม
แบบดังระบุในข+อ 1.3 แล+วแต�กรณี จะต+องรับประกันความชํารุดบกพร�องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึน หรือ  1 ปv     
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นับถัดจากวันท่ีผู+ซ้ือรับมอบ    โดยภายในระยะเวลารับประกันความชํารุดบกพร�อง  หากสิ่งของท่ีซ้ือขายเกิดความ
ชํารุดบกพร�องเนื่องจาก การใช+งานตามปกติ  ผู+ขายต+องรีบจัดการซ�อมแซมแก+ไขหรือเปลี่ยนให+ใช+การได+ดีดังเดิม
ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันท่ีได+รับแจ+งความชํารุดบกพร�อง 
 10. การจ�ายเงินล�วงหน�า 
  ผู+เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล�วงหน+า ในอัตราไม�เกินร+อยละ 15 ของราคาพัสดุท่ีเสนอขาย 
แต�ท้ังนี้ จะต+องส�งมอบหลักประกันเงินล�วงหน+า เปBนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารใน
ประเทศ ตามแบบดังระบุในข+อ 1.4(3) หรือหนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย 
หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย�ท่ีได+รับอนุญาตให+ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย�และ
ประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย ซ่ึงได+แจ+งชื่อเวียนให+ส�วนราชการต�างๆ ทราบ
แล+ว โดยอนุโลมให+ใช+ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข+อ 1.4(3) ให+แก�กรมก�อนการรับชําระเงินล�วงหน+านั้น 
 11. การจ�ายเงิน 
  ทางราชการจะจ�ายเงินค�าสิ่งของให+กับผู+ขาย  เม่ือผู+ซ้ือได+รับมอบสิ่งของไว+ถูกต+องครบถ+วนตาม
สัญญาแล+ว 
 12. ข�อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  12.1 การจัดซ้ือครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาได+ต�อเม่ือ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําปvงบประมาณ พ.ศ.2558     มีผลใช+บังคับ   และได+รับจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําปvงบประมาณ 
พ.ศ.2558 จากสํานักงบประมาณแล+ว และในกรณีท่ีไม�ได+รับการจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําปvงบประมาณ 
พ.ศ.2558 จากสํานักงบประมาณเพ่ือการจัดหาในครั้งดังกล�าว กรมการทหารช�าง สามารถยกเลิกการจัดหาได+ 
  12.2 เงินค�าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ได+มาจากเงินงบประมาณประจําปv ขณะนี้ กรม ยังไม�ได+
รับอนุมัติงบประมาณอ่ืนใดในการดําเนินการครั้งนี้ 
   การลงนามในสัญญาจะกระทําได+ต�อเม่ือ กรมได+รับอนุมัติเงินค�าพัสดุจากงบประมาณ
ประจําปvจากกองทัพบกแล+วเท�านั้น 
  12.3 ท้ังนี้ หากกรมได+รับการสั่งจ�ายงบประมาณไม�ครบตามจํานวนท่ีต+องการ กรม ขอสงวน
สิทธิท่ีจะซ้ือตามวงเงินงบประมาณท่ีได+รับจริง 
  12.4 เม่ือ กรม ได+คัดเลือกผู+เสนอราคารายใดให+เปBนผู+ขาย และได+ตกลงซ้ือสิ่งของตามท่ีได+
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�แล+ว ถ+าผู+ขายจะต+องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล�าวเข+ามาจากต�างประเทศ และของนั้นต+อง
นําเข+ามาโดยทางเรือในเส+นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู� และสามารถให+บริการรับขนได+ตามท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู+เสนอราคาซ่ึงเปBนผู+ขาย จะต+องปฏิบัติตามกฎหมายว�าด+วยการส�งเสริมการพาณิชย�นาวี 
ดังนี้.- 
   (1) แจ+งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล�าวเข+ามาจากต�างประเทศต�อกรมเจ+าท�า ภายใน 
7 วัน นับต้ังแต�วันท่ีผู+ขายสั่ง หรือซ้ือของจากต�างประเทศ เว+นแต�เปBนของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว+นให+บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
   (2) จัดการให+สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล�าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช�นเดียวกับเรือ
ไทย จากต�างประเทศมายังประเทศไทย เว+นแต�จะได+รับอนุญาตจากกรมเจ+าท�า ให+บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช�
เรือไทย ซ่ึงจะต+องได+รับอนุญาตเช�นนั้นก�อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปBนของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว+นให+บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (3) ในกรณีท่ีไม�ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู+ขายจะต+องรับผิดตามกฎหมายว�าด+วยการ  
ส�งเสริมการพาณิชย�นาวี 
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  12.5 ผู+เสนอราคาซ่ึง   กรม   ได+คัดเลือกแล+ว ไม�ไปทําสัญญา   หรือข+อตกลงภายในเวลาท่ี   
ทางราชการกําหนดตามระบุไว+ในข+อ 7   กรมจะริบหลักประกันการยื่นข+อเสนอ   หรือเรียกร+องจากผู+ออกหนังสือ
คํ้าประกันการยื่นข+อเสนอทันที   และอาจพิจารณาเรียกร+องให+ชดใช+ความเสียหายอ่ืน  (ถ+ามี)  รวมท้ังจะพิจารณา
ให+เปBนผู+ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  12.6 กรม สงวนสิทธิท่ีจะแก+ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข+อกําหนดในแบบสัญญา ให+เปBนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ+ามี) 
  12.7 กรณีท่ีนิติบุคคลต�างด+าวเปBนผู+ท่ีได+รับการคัดเลือกให+เปBนผู+ขายหรือผู+รับจ+าง  เม่ือ ลงนาม
สัญญาแล+วสัญญาจะมีผลบังคับใช+ก็ต�อเม่ือนิติบุคคลต�างด+าวนั้นได+รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ พ.ร.บ.การประกอบ
ธุรกิจของคนต�างด+าว พ.ศ.2542 แล+วเท�านั้น 
  12.8 ในกรณีท่ี กรม ต+องการให+มีการอบรมเจ+าหน+าท่ีของทางราชการให+มีความรู+ความชํานาญ
ในการใช+งาน    และการปรนนิบัติบํารุงท่ีถูกต+อง    ผู+ขายจะต+องดําเนินการฝwกอบรมเจ+าหน+าท่ีตามจํานวนท่ี กรม 
เห็นสมควรให+มีความรู+ความชํานาญในการใช+งาน และการปรนนิบัติบํารุงพัสดุดังกล�าว และผู+ขายจะต+องจัดทํา
วีดีโอเทป  และแผ�นซีดี  แสดงวิธีการใช+งาน   และการปรนนิบัติบํารุงท่ีถูกต+อง โดยใช+คําบรรยายเปBนภาษาไทย 
พร+อมกับการส�งมอบพัสดุให+กับ กรม หน�วยละ 1 ชุด ด+วย 
   ค�าใช+จ�ายการฝwกอบรมเจ+าหน+าท่ีของทางราชการ, การจัดทําวีดีโอเทป และแผ�นซีดี 
ดังกล�าว เปBนภาระของผู+ขาย 
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