
 
  
 

 
ประกาศ กรมการทหารชาง 

เรื่อง  ประกวดราคาซ้ือ ตาขายพราง ทบ. แบบ ๒  
           ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

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

                    กรมการทหารชาง มีความประสงคจะประกวดราคาซ้ือ ตาขายพราง ทบ. แบบ ๒ ดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  (e-bidding) ราคากลางของงานซ้ือในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินท้ังสิ้น 
๑๗,๔๒๑,๗๔๐.-บาท (สิบเจ็ดลานสี่แสนสองหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดรอยสี่สิบบาทถวน)  ตามรายการ ดังนี้ 

    ตาขายพราง ทบ. แบบ ๒            จํานวน   ๑,๑๖๓ ชุด 

   ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

     ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
      ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

     ๔. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ        
ไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผู ท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบ             
ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด ตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
      ๕. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู ท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงาน     
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู ท้ิงงานเปน     
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
  ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ   
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

            ๗. เปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดังกลาว  โดยตองเปน 
ผูผลิตภายในประเทศ หรือผูแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิต และผูยื่นขอเสนอจะเปนผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) หรือไมก็ได 
          ๘. ไม เปนผู มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ี เขายื่นขอเสนอใหแก      
กรมการทหารชาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง      
การแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
          ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ    
ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส        
(e - Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 ๑๑. ผูยื่นขอเสนอยื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้.- 
 กรณ ีที ่ข อตกลงฯ กําหนดให ผู เข าร วมคารายใดรายหนึ ่ง เป นผู เข าร วมคาหล ัก 
ขอตกลงฯ จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตาม
สัญญาของผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 
 

- ราง- 



-๒- 
               กรณีขอตกลงฯ กําหนดใหผู เขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลักกิจการรวมคานั้น
ตองใชผลงานของผูเขารวมหลักรายเดียว เปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอ 

  สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา 
ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารเชิญชวน 

 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส   
ในวันท่ี                 ระหวางเวลา                  นาฬิกา ถึง               นาฬิกา 

  ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา  

                 ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.engrdept.com หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๓๒๓๒-๖๓๐๖  ในวันและเวลาราชการ 

   
  ประกาศ    ณ    วันท่ี                       พ.ศ.             .  

 
                (ลงชื่อ) พลตรี   

               ( วิกร  เลิศวัชรา ) 
                           รองเจากรมการทหารชาง ทําการแทน 
                                                                            เจากรมการทหารชาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.engrdept.com/


-๓- 
เอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขท่ี          /๒๕๖๕ 
การซ้ือ ตาขายพราง ทบ. แบบ ๒ 
ตามประกาศ กรมการทหารชาง    

ลงวันท่ี       เดือน   มกราคม ๒๕๖๕  #. 
----------------------- 

  กรมการทหารชาง    ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา  “กรม”  มีความประสงคจะประกวดราคาซ้ือดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   ตามรายการดังนี้.- 

 ตาขายพราง ทบ. แบบ ๒                                                                    จํานวน  ๑,๑๖๓ ชุด   

ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใชงานไดทันที 
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ 
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้.- 
 ๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  ๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
  ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 
  ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
   (๑) หลักประกันการเสนอราคา  
   (๒) หลักประกันสัญญา 
  ๑.๕ บทนิยาม 
   (๑) ผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
   (๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
   (๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 
  ๑.๗ แบบบัญชรีายละเอียดสิ่งของท่ีเสนอราคา 
     ๑.๘  แบบบัญชีรายการของตัวอยาง 
  ๒. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 
                     ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
      ๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย 
      ๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
      ๒.๔ ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผู ท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด ตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
      ๒.๕ ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
 



-๔- 
   ๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

         ๒.๗ เปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดังกลาว  โดยตอง 
เปนผูผลิตภายในประเทศ หรือผูแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิต และผูยื่นขอเสนอจะเปนผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) หรือไมก็ได 

         ๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก กรมการ
ทหารชาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

          ๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ   
ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น  
  ๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e -  
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง               
  ๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอยื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้.- 
 กรณ ีที ่ข อตกลงฯ กําหนดให ผู เข าร วมคารายใดรายหนึ ่ง เป นผู เข าร วมคาหล ัก 
ขอตกลงฯ จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตาม
สัญญาของผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 
                 กรณีขอตกลงฯ กําหนดใหผู เขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลักกิจการ
รวมคานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมหลักรายเดียว เปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ 
         สําหร ับขอตกลงฯ ที ่ไม ได กําหนดให ผู เข าร วมค ารายใด เป นผู เข าร วมค าหล ัก 
ผูเขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารเชิญชวน  
 ๓. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
  ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง 
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  โดยแยกเปน ๒ สวน  คือ 
  ๓.๑ สวนท่ี ๑  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   ๓.๑.๑  ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
    ๓.๑.๑.๑ หางหุนสวนสามัญ  หรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล (ไมเกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร) บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
    ๓.๑.๑.๒ บริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  (ไมเกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร)  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ    
ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  บัญชีผูถือหุนรายใหญ และสําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   ๓.๑.๒ ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรอง
สําเนาถูกตอง 
   ๓.๑.๓ ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน ๓.๑.๑ หรือ ๓.๑.๒ ของผูรวมคาแลวแตกรณี 
   ๓.๑.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูยื่นขอเสนอ             
พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
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   ๓.๑.๕ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
   ๓.๑.๖ สําเนาใบทะเบียนพาณิชย พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
   ๓.๑.๗ หลักฐานการเปนผูผลิต หรือผูแทนจําหนายสิ่งของท่ีตองการซ้ือ ดังนี้ 
    ๓.๑.๗.๑ กรณีผูยื่นขอเสนอ  เปนผูผลิต  สิ่งของท่ีทางราชการตองการซ้ือใหแนบ
สําเนาใบอนุญาตต้ังโรงงาน  (แบบ รง.๒)  หรือใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๔)  และใบอนุญาต
ขยายโรงงาน (แบบ รง.๓)(ถามี) ของกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีมี  และใชอยูในปจจุบัน  หากใบอนุญาตใหประกอบ
กิจการโรงงานหมดอายุ ใหผูเสนอราคาแนบหนังสือของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับรองวาเปนโรงงานท่ีสามารถ
ดําเนินการตอไปไดตามกฎหมายเพ่ิมเติมแนบไปดวย และใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานนี้ ตองปรากฏนามผู
ไดรับอนุญาตเปนบุคคลเดียวกันโดยแนบหลักฐานท่ีแสดงวาเปนผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคลไปดวย 
    ๓.๑.๗.๒ กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอ ท่ีเปนผูแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิต จะตองแนบ
เอกสาร ดังนี้ 
      (๑) หนังสือแตงตั้งจากผูผลิตใหเปนตัวแทนจําหนาย 
      (๒) เอกสารผูผลิต ตามขอ ๓.๑.๗.๑ พรอมแนบเอกสารตามขอ ๓.๑.๑, 
๓.๑.๒ หรอื ๓.๑.๓ แลวแตกรณี พรอมแนบเอกสารตามขอ ๓.๑.๔,๓.๑.๕ และ ๓.๑.๖ 
   ๓.๑.๘  บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  ตามแบบในขอ ๑.๖(๑)  

  ๓.๒ สวนท่ี ๒   อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   ๓.๒.๑ ในกรณีผูยื ่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือ
มอบอํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
ท้ังนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดา ตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
  ๓.๒.๒ สําเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)    
(ถามี) พรอมแนบสําเนาหนาเว็บไซตของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) แสดง
รายการสินคาหรือบริการ ท่ีผูยื่นขอเสนอมีจําหนายหรือใหบริการ ตามประกาศและเอกสารประกวดราคาซ้ือดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาวนี้ 
   ๓.๒.๓ หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 
   ๓.๒.๔ แคตตาล็อกและบัญชีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จํานวน ๑ ชุด 
   ๓.๒.๕ บัญชีรายละเอียดสิ่งของท่ีเสนอราคา  จํานวน ๑ ชุด  ตามแบบในขอ ๑.๗ 
   ๓.๒.๖ บัญชีรายการของตัวอยาง จํานวน ๑ ชุด  ตามแบบในขอ ๑.๘ 
   ๓.๒.๗ บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖(๒)  

 ๔. การเสนอราคา 
  ๔.๑ ผู ยื่ น ข อ เสนอต องยื่ น ข อ เสนอและ เสนอราคา ทางระบบจั ด ซ้ื อจั ดจ างภ าครั ฐ                
ดวยอิเล็กทรอนิกส ตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น           
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่น
ขอเสนอ โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format)   
   ๔.๒ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท  และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 
โดยคิดราคารวมท้ังสิ้น  ซ่ึงรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน (ถามี)  คาขนสง  คาจดทะเบียน และคาใชจาย 
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อ่ืนๆ ท้ังปวง  จนกระท่ังสงมอบพัสดุให  ณ กองคลังทหารชาง  กรมการทหารชาง  คายภาณุรังษี  อําเภอเมือง  
จังหวัดราชบุรี 
   ราคาท่ีเสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคา  ไมนอยกวา ๑๒๐ วัน  นับแตวันเสนอราคา  
โดยภายในกําหนดยืนราคา  ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 
  ๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ  ไมเกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซ้ือขาย  
  ๔.๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองแจงในบัญชีรายละเอียดสิ่งของท่ีเสนอดวยวา ตาขายพราง ทบ. แบบ ๒  
เปนผลิตภัณฑยี่หอใด ตราหรือเครื่องหมายอะไร และผลิตจากประเทศใด 
  ๔.๕ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก  และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งอุปกรณ    
ตาขายพราง ทบ. แบบ ๒ ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกลาวนี้  กรม  จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ  
    สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง 
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีความ
ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก  ผูยื่นขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๑ วัน  
  ๔.๖ ผูยื่นขอเสนอราคาจะตองสงของตัวอยาง  ตาขายพราง ทบ. แบบ ๒  ตามรายละเอียดแนบทาย
เอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือประกอบการพิจารณา คุณลักษณะเฉพาะของทางราชการ 
ในวันท่ี                      ระหวางเวลา         นาฬิกา  ถึง                 นาฬิกา  ณ กองคลังทหารชาง      
กรมการทหารชาง  คายภาณุรังษี  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุร ี 
    ของตัวอยาง ตาขายพราง ทบ. แบบ ๒ จํานวน ๕ ชุด ท่ีสงใหตรวจทดลองหรือ
ประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา หากสิ่งของตัวอยางดังกลาวเกิดการเสื่อมสภาพข้ึนกอนกําหนด
ระยะเวลาผูกพันกับทางราชการ ทางราชการจะไมรับผิดชอบการเสื่อมสภาพนั้นๆ และผูประสงคจะเสนอราคาตอง
จัดการนํามาเปลี่ยนใหใหมภายในกําหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแตวันท่ีไดรับแจง 
  ๔.๗ ของตัวอยางของผูยื่นขอเสนอท่ีไมผานการคัดเลือกเบื้องตนและผูท่ีเสนอราคาไมได ใหรับคืน
ไปไดทันทีภายหลังจากท่ีไดรับผลการพิจารณา  สําหรับผูท่ีเสนอราคาได กรม จะยึดของตัวอยางเพ่ือประกอบการ
ทําสัญญาซ้ือขาย และจะถือวาเปนสิ่งของสวนหนึ่งท่ีจะสงมอบใหกับทางราชการไดดวย ท้ังนี้ กรม จะไมรับผิดชอบ
ในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแกของตัวอยางดังกลาว 
  ๔.๘ เอกสารท่ีเปนภาษาตางประเทศ  ผูยื่นขอเสนอตองแนบคําแปลเปนภาษาไทยท่ีถูกตอง
สมบูรณ โดยผูเชี่ยวชาญการแปลท่ีจดทะเบียนไวกับสํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูแปล  และรับรองคําแปลพรอม
แนบสําเนาหลักฐานการจดทะเบียนของผูแปลมาดวย 
   กรณี ท่ี คําแปลเอกสารเปนภาษาไทยกับฉบับภาษาอังกฤษมีขอความขัดแย งกัน            
หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นวาคําแปลท่ีขัดแยงนั้นกอใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบกับผูยื่นขอเสนอ
รายอ่ืนอยางเห็นไดชัด ทางราชการจะถือวาเปนการผิดเง่ือนไขในสาระสําคัญ ซ่ึงอาจไมรับพิจารณาผูยื่นขอเสนอ
รายนั้นก็ได 
  ๔.๙ เอกสารท่ีเสนอตอทางราชการตองประทับตรา บริษัท , หาง , ราน (ถามี)  และลงนามกํากับ
ไวดวยทุกหนา 
  ๔.๑๐ กอนการเสนอราคา  ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไข         
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
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     ๔.๑๑ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส   ในวันท่ี                             ระหวางเวลา                   นาฬิกา ถึง                    นาฬิกา
     เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการเสนอราคาใดๆ   
โดยเด็ดขาด 
  ๔.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารความ
ครบถวน ถูกตองและชัดเจนของเอกสาร  PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) 
เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแกหนวยงานของรัฐ ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
  ๔.๑๓ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน ตามขอ 
๑.๕(๑) หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน     
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 
   หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือใน
ขณะท่ีมีการพิจารณาขอเสนอวา  มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ตามขอ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ  เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม  คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และ กรมจะพิจารณา
ลงโทษ   ผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแต กรม จะพิจารณาวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมี
การกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ กรม 
   ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผูยื่นขอเสนอ
รายใดก็ไดหรือเรียกเอกสารฉบับจริง ตามขอ ๓.๑, ๓.๒(๑)(ถามี) ท่ียื่นขอเสนอผานทางระบบการจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ กรณีพบวาเอกสารฉบับตัวจริงและตนฉบับกับเอกสารท่ียื่นทาง
ระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส มีขอความขัดแยงกัน และไมครบถวน กรม จะถือวาเปนการผิด
เง่ือนไขในสาระสําคัญ ซ่ึงอาจไมรับพิจารณาผูยื่นขอเสนอรายนั้นได 
   หากผูยื่นขอเสนอไมสามารถนําเอกสารดังกลาวไปแสดงได ทางราชการจะถือวาเปนการ
ปฏิบัติท่ีผิดไปจากเง่ือนไขเอกสารการประกวดราคาในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ สําหรับเอกสารฉบับตัวจริงและ
เอกสารตนฉบับท่ีนําไปแสดงตอคณะกรรมการ กรม จะคืนใหเม่ือขบวกการพิจารณาของคณะกรรมการไดขอยุติ
แลว 

    ๔.๑๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้.- 
    (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
    (๒) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ท้ังปวงไวดวยแลว 
    (๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาท่ี
กําหนด 
    (๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 
    (๕) ผูยื่นขอเสนอสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

 ๕. หลักประกันการเสนอราคา 

 

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


-๘- 
  ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคา พรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือ  
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้  จํานวน ๘๗๑,๐๘๗.-บาท    
(แปดแสนเจ็ดหม่ืนหนึ่งพันแปดสิบเจ็ดบาทถวน) 
  ๕.๑ เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย  " กรมการทหารชาง (เพ่ือรองรับเงินรับฝาก)" ซ่ึงเปน
เช็คหรือ ดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาท่ีในวันท่ียื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วัน
ทําการ 
  ๕.๒ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ  ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด 
  ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุน เพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
  กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับ
เอกสารดังกลาวมาให กรม ตรวจสอบความถูกตองใน วันท่ี                      ระหวางเวลา                  นาฬิกา  
ถึง              นาฬิกา 
  กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ประสงคจะใชหนังสือคํ้า
ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือคํ้า
ประกันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้.- 
   (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม  ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคาดังกลาว 
เปนผูยื่นขอเสนอ 
   (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายท่ีสัญญา
รวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ 
   ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
   หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้  กรมจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน 
นับถัดจากวันท่ีกรมไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่น
ขอเสนอรายท่ีคัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด หรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเม่ือไดทําสัญญา
หรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว  
  การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวากรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
 ๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
  ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรม จะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา  
  ๖.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรม จะพิจารณาจาก     
ราคาตอหนวยต่ําสุด 
  ๖.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒  หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ 
ไมถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ ๓  หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔  คณะกรรมการพิจารณาผลการ 



-๙- 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น  เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียด
แตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใช
สาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาด
เล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
  ๖.๔ กรม สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ โดยไมมีการผอนผัน ในกรณี 
ดังตอไปนี้ 
   (๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ทาง
ระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ
จัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของ กรม 
   (๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 
   (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
  ๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือกรมมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได กรมมีสิทธิท่ีจะไม
รับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดงกลาวไมเหมาะสม หรือไมถูกตอง 
  ๖.๖ กรม ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได  
และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  โดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหาย
ใดๆ มิได รวมท้ังกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  และลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไม
วาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการยื่นเสนอกระทําการโดย ไมสุจริต 
เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นขอเสนอแทน   เปนตน 
  ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ กรม
จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสาร
ประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได  กรม มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ
หรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ 
จาก กรม 
  ๖.๗ กอนลงนามในสัญญา กรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหากปรากฏ
วามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน 
หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอ
ราคารายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอแวววากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
  ๖.๘ หากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่น
ขอเสนอรายอ่ืนท่ีไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัด
เรียงลําดับผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนไม
เกินรอยละ ๑๐ ท่ีจะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน ๓ ราย 
   ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาท่ีจะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปน
ผูประกอบการ SMEs 



-๑๐- 
  ๖.๙ หากผูยื่นขอเสนอซ่ึงมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย หรือ
นิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิไดถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือหรือ
จัดจางจากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยดังกลาว 
   ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาท่ีจะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปน
ผูประกอบการท่ีเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 

 ๗. การทําสัญญาซ้ือขาย 
  ๗.๑ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน   
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ  นับแตวันท่ีทําขอตกลงซ้ือ  กรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ   
แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 
  ๗.๒ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน  
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑  ผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ กับกรม ภายใน ๗ วัน   
นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของ      
ท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 
   (๑) เงินสด 
   (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก   " กรมการทหารชาง (เพ่ือรองรับเงินรับฝาก)"  ซ่ึงเปนเช็ค
ลงวันท่ีท่ีทําสัญญา หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
   (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
   (๔) หนังสือคํ้าประกันของ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้า
ประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ 
   (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการยื่นขอเสนอ 
(ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 
  หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยตามอัตราสวนของพัสดุท่ีซ้ือซ่ึง กรม ไดรับมอบไวแลว 

 ๘. คาจางและการจายเงิน 
  กรม จะจายคาสิ่งของใหกับผูขายเม่ือ กรม ไดรับมอบสิ่งของไวถูกตองครบถวนตามสัญญาแลว 
หรืออาจแบงจายเปนงวด ตามราคาตอชุดของสิ่งของท่ีไดรับมอบก็ได โดยผูขายจะตองสงมอบแตละครั้งตอง       
ไมนอยกวารอยละ ๓๐ (สามสิบ) ของมูลคาสิ่งของท้ังหมดตามสัญญา เม่ือ กรม ไดรับมอบสิ่งของจากผูขายไว
ถูกตองแลว 

 ๙. อัตราคาปรับ 
  คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้  หรือขอตกลงซ้ือ
ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ (ศูนยจุดสอง) ของราคาคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน 

 ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 



-๑๑- 
  ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงไดทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ทําขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา  ๑ (หนึ่ง)  ป นับถัดจากวันท่ีกรมไดรับมอบสิ่งของ  โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน  ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 ๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
  ๑๑.๑ การจัดซ้ือครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาไดตอเม่ือ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  มีผลใชบังคับ  และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
พ.ศ.๒๕๖๕ จากสํานักงบประมาณแลว และในกรณีท่ีไมไดรับการจดัสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ จากสํานักงบประมาณเพ่ือการจัดหาในครั้งดังกลาว กรมการทหารชาง สามารถยกเลิกการจัดหาได 
  ๑๑.๒ เงินคาพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๖๕ ขณะนี้ 
กรม ยังไมไดรับอนุมัติงบประมาณอ่ืนใดในการดําเนินการครั้งนี้ 
   การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ กรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากงบประมาณ
ประจําปจากกองทัพบกแลวเทานั้น 
  ๑๑.๓ ท้ังนี้ หากกรมไดรับการสั่งจายงบประมาณไมครบตามจํานวนท่ีตองการ กรม ขอสงวน
สิทธิท่ีจะซ้ือตามวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจริง 
  ๑๑.๔ เม่ือ กรม ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซ้ือสิ่งของตามท่ีได
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้.- 
   (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา  
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
   (๒) จัดการใหสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียว      
กับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืน
ท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ  
สงเสริมการพาณิชยนาวี 
   (๔) เม่ือสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาว เขามายังราชอาณาจักรไทย และไดปฏิบัติพิธีการ      
ทางศุลกากรเรียบรอยแลว ผูขายตองสงสิ่งของมาจัดเก็บยัง กรม หรือสถานท่ีสงมอบพัสดุ ตามท่ีระบุไวใน ขอ ๔.๒ 
ทันที โดยไมพักแวะและถายโอนสิ่งของระหวางการเดินทางเพ่ือรอการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
และผูขายตองแจงตอ กรม ใหดําเนินการตรวจรับพัสดุโดยเร็วหลังจากสิ่งของถูกสงมายัง กรม หรือสถานท่ีสงมอบ
พัสดุดังกลาวแลว ไมเกิน ๕ วันทําการ 
   (๕) การจัดทําหนังสือแจงสงมอบพัสดุ ผูขายตองแจง กรม กอนวันตรวจรับพัสดุ        
ตามสัญญาซ้ือขาย ไมนอยกวา ๕ วันทําการ 
  ๑๑.๕ ผูยื่นขอเสนอซ่ึง  กรม  ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาท่ี    
ทางราชการกําหนดตามระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้า 



-๑๒- 
ประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปน
ผูท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  ๑๑.๖ กรม สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
  ๑๑.๗ กรณีผูขายประสงคจะขอรับหนังสือรับรองการใช ดูแล และควบคุมการขนยาย
ยุทโธปกรณทางทหาร (ENDUSER) เพ่ือประกอบการยื่นขอใบอนุญาตสงออกสินคา (EXPORT LICENSE) จาก
ประเทศผูผลิต ผูขายจะตองขอหนังสือรับรองดังกลาวภายใน ๑๕ วันทําการ นับตั้งแตวันลงนามในสัญญาซ้ือขาย
หรือขอตกลง  และผูขายตองนําหลักฐานการยื่นขอใบอนุญาตสงออกสินคา (EXPORT LICENSE) จากรัฐบาลของ
ประเทศผูผลิต มาแสดงใหกับทางราชการภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีคูสัญญาไดรับหนังสือรับรองผูใชปลายทาง 
(END USER CERTIFICATE) 
  ๑๑.๘  ผู ข าย  ผู รั บ จ า ง  ห รื อ ผู รั บ จ า ง ผ ลิ ต  สํ าห รั บ สิ่ ง อุ ป ก รณ ท่ี เป น ยุ ท ธ ภั ณ ฑ                    
ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. ๒๕๓๐  ตองดําเนินการดังตอไปนี้  
 (๑) กรณีเปนผูขายหรือผูรับจาง มีสถานท่ีประกอบการภายในประเทศ ท่ีตองนําเขา

วัตถุดิบจากตางประเทศหรือใชวัตถุดิบในประเทศ มาเพ่ือดําเนินการผลิตหรือรับจางผลิตตามสัญญา  ตองนํา

หลักฐานการยื่นคําขอรับใบอนุญาตสั่งเขามา นําเขามา ผลิต หรือมีซ่ึงยุทธภัณฑ (ย.ภ.๑) มาแสดงใหกับทาง

ราชการภายใน ๑๕ วัน นับแตวันลงนามในสัญญา และตองนําใบอนุญาตผลิตฯ (ย.ภ.๔) มาแสดงใหกับทางราชการ 

ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯ (ย.ภ.๑) ใหกับทางราชการ 

         (๒) กรณีเปนผูรับจางท่ีไมจําเปนตองมีใบอนุญาตผลิตฯ (ย.ภ.๔) ท่ีตองสั่งหรือนําเขา

ชิ้นสวนซอมมาจากตางประเทศหรือชิ้นสวนซอมภายในประเทศ มาเพ่ือดําเนินการรับจางซอมตามสัญญา ผูรับจาง

ตองดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯ (ย.ภ.๑) ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและคูสัญญาตองนํา

หลักฐานยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯ (ย.ภ.๑) มาแสดงใหกับทางราชการภายใน ๑๕ วัน นับแตวันลงนามในสัญญา 

 ๑๑.๙ หากผูขาย ผูรับจาง หรือผูรับจางผลิต มิไดดําเนินการตามขอกําหนด ตามขอ ๑๑.๗ และ 

๑๑.๘ แลวแตกรณี  หากปรากฏวาการดําเนินการตามสัญญาเกิดความลาชาจนเปนเหตุใหไมสามารถสงมอบ

สิ่งของหรือสงมอบงานไมทันตามกําหนดเวลาของสัญญา  ผูขาย ผูรับจาง หรือผูรับจางผลิต จะยกมากลาวอางเพ่ือ

ขอขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของดหรือขอลดคาปรับไมได 

  ๑๑.๑๐ ในกรณีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้มีความขัดแยงกัน ผูยื่น
ขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือวาเปนท่ีสุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 
                      ๑๑.๑๑  กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จาก กรมไมได 
   (๑) กรม ไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณท่ีจะใชในการจัดซ้ือจัดจาง หรือเงิน
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไมเพียงพอท่ีจะทําการจัดซ้ือจัดจางนั้นตอไป 
   (๒) มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือท่ีไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน  หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
หรือสมยอมกันกับผูยื่นเสนอรายอ่ืนหรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา  หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอ
ราคา 
 



-๑๓- 
   (๓) การทําการจัดซ้ือจัดจางตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก กรม หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ 
   (๔) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกันกับ (๑) (๒) หรือ (๓)  ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซ่ึง
ออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  ๑๑.๑๒ ผูขายจะตองทําแผนปายทะเบียนสินทรัพยใชรูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK   
ขนาด ๑๘  ติดไวท่ีสิ่งอุปกรณในบริเวณท่ีเห็นเดนชัด จํานวนชุดละ ๑ ปาย โดยมีรายละเอียดดังนี้.- 
   (๑) รูปแบบแผนปายทะเบียนสนิทรพัย 

ปายทะเบียนสินทรัพย 
ชื่อสิ่งอุปกรณ 
รหัสศูนยตนทุน 
หมายเลขสินทรัพย/ลําดับ 
หมายเลขประจําตัว 
สายยุทธบริการ 
เอกสารอางอิง 

(ระบุชื่อสิ่งอุปกรณ) 
๐๒๐๐๔๐๐๐๗๑ 
(เวนไวไมตองกรอก) 
(ระบุ Serial Number) 
ชาง 
(ระบุเลขสัญญา/ใบสั่ง พรอมท้ัง วัน,เดือน,ป 
ของสัญญา/ใบสั่ง และชื่อบริษัท/หาง/รานผูขาย 

 
   (๒) แผนปายทําดวยสติ๊กเกอรพ้ืนหลังสีขาวพิมพดวยอักษรสีดํา 
   (๓) ขนาดแผนปาย กวาง ๑๐ เซนติเมตร สูง ๘ เซนติเมตร 
   (๔) กรณีสิ่งอุปกรณมีขนาดเล็ก ใหปรับลดขนาดแผนปายและตัวอักษรลงตามความ
เหมาะสม 
  ๑๑.๑๓ ในกรณีพัสดุท่ีเสนอขายเปนพัสดุท่ี กรมการทหารชาง ไมเคยจัดซ้ือใชราชการมากอน 
กรมการทหารชาง สงวนสิทธิท่ีให คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ดําเนินการทดสอบ
ตามเกณฑท่ี กรมการทหารชาง กําหนดข้ึน ท้ังนี้เพ่ือใหม่ันใจวาพัสดุท่ีจะซ้ือนั้นมีคุณภาพตามท่ีทางราชการ
ตองการ 
 ๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ  ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย ตองปฏิบัติ      
ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

 ๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
  กรม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกให
เปนผูขาย  เพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

  ท้ังนี้  หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับ กรมไวชั่วคราว 

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

 
กรมการทหารชาง 

                                                  (ลงชื่อ)      พันเอก  เอกมงคล  ธนะขวาง 

                                                                          (เอกมงคล  ธนะขวาง)                                                                  
                                                                 หัวหนากองจัดหากรมการทหารชาง 
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