
 

ร่างประกาศกรมการทหารช่าง 

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อยางสําหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

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

 กรมการทหารช่าง  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ 
ตามรายการ ดังน้ี.- 
 ๑. ยางขนาด ๗.๐๐-๑๕, ๘ ช้ัน (ใช้ยางใน) จํานวน ๔๒ ชุด 
 ๒. ยางขนาด ๗.๕๐-๑๖ (ใช้ยางใน) จํานวน ๕๐ ชุด 
 ๓. ยางรถยนต์ขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(มีดอก)(ล้อหน้า) จํานวน ๘๐ ชุด 
 ๔. ยางรถยนต์ขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(มีดอก)(ล้อหลัง) จํานวน ๑๖๐ ชุด 
 ๕. ยางขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(ไม่มีดอก) จํานวน ๑๐๘ ชุด 
 ๖. ยางรถยนต์ขนาด ๑๐.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(ล้อหน้า) จํานวน ๒๒๔ ชุด 
 ๗. ยางรถยนต์ขนาด ๑๐.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(ล้อหลัง) จํานวน ๙๔๐ ชุด 
 ๘. ยางขนาด ๑๐.๕/๘๐ – ๑๘ (ใช้ยางใน)(ล้อหน้า) จํานวน ๖ ชุด 
 ๙. ยางรถยนต์ขนาด ๑๑.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(ล้อหน้า) จํานวน ๑๙๒ ชุด 
 ๑๐. ยางรถยนต์ขนาด ๑๑.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(ล้อหลัง) จํานวน ๗๘๐ ชุด 
 ๑๑. ยางรถยนต์ขนาด ๑๒.๐๐-๒๐, ๑๔ ช้ัน (ใช้ยางใน) จํานวน ๑๐๒ ชุด 
 ๑๒. ยางขนาด ๑๒.๕/๘๐-๑๘ (ใช้ยางใน)(ล้อหน้า) จํานวน ๒๖ ชุด 
 ๑๓. ยางขนาด ๑๔.๐๐-๒๕ จํานวน ๑๔ ชุด 
 ๑๔. ยางขนาด ๕๒๕/๘๐R๒๕, ๒๐ ช้ัน (ไมใ่ช้ยางใน)(๒๐.๕-๒๕) จํานวน ๒๔ เส้น 
 ๑๕. ยางขนาด ๑๓.๐๐-๒๔ (ไม่ใช้ยางใน) จํานวน ๑๔๔ เส้น 
 ๑๖. ยางขนาด ๑๖.๙-๒๘ (ไมใ่ช้ยางใน) จํานวน ๒๐ เส้น 
 ๑๗. ยางขนาด ๑๘.๔-๒๖ (ใช้ยางใน)(ล้อหลัง) จํานวน ๕๒ ชุด 
 ๑๘. ยางขนาด ๒๐.๕-๒๕ (ไมใ่ช้ยางใน) จํานวน ๖๐ เส้น 
 ๑๙. ยางขนาด ๒๓.๑๐-๒๖, ๑๒ ช้ัน (ใช้ยางใน) จํานวน ๑๖ ชุด 
 ๒๐. ยางที่ใช้กับกระทะล้อขนาด ๒๒.๕ น้ิว (ขนาด ๒๙๕/๘๐ R๒๒.๕) จํานวน ๙๐ เส้น 
 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบัติ ดังต่อไปนี ้
 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว โดยต้องเป็นผู้ผลิต หรือ
ผู้แทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต 
 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 



- ๒ - 

 

 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่กรมการทหารช่าง     
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 
 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
 ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 
 ๖. ผู้เสนอราคาที่จําหน่ายสิ่งของตามประกาศของทางราชการ ถ้ามีที่ประกอบการใน
ต่างประเทศ จะต้องต้ังอยู่หรือประกอบการอยู่ในประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทย 
 ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
 ๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 ๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่า    
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 กําหนดย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 
    ระหว่างเวลา               น. ถึง               น. 
 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา  ในระหว่างวันที่    ถึงวันที่ 
    ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.engrdept.com หรือ www.gprocurement.go.th  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๓๒๓๓-๗๐๑๔  ต่อ  ๕๓๒๒๘  ในวันและเวลาราชการ 
 
  ประกาศ    ณ    วันที่                       พ.ศ.             .  
 
                (ลงช่ือ) พลตรี  ธนดล   สุรารักษ ์

           ( จักรชัย   โมกขะสมติ ) 
                          รองเจ้ากรมการทหารช่าง ทําการแทน 
            เจ้ากรมการทหารช่าง 



ร่างเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที ่      /๒๕๖๐ 

การซื้อยางสําหรับสิ่งอุปกรณ์สายช่าง 
ตามประกาศ กรมการทหารช่าง   ลงวันที่         เดือน                พุทธศักราช          . 

----------------------- 
  กรมการทหารช่าง    ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า  “กรม”  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ตามรายการดังน้ี.- 
 ๑. ยางขนาด ๗.๐๐-๑๕, ๘ ช้ัน (ใช้ยางใน) จํานวน ๔๒ ชุด 
 ๒. ยางขนาด ๗.๕๐-๑๖ (ใช้ยางใน) จํานวน ๕๐ ชุด 
 ๓. ยางรถยนต์ขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(มีดอก)(ล้อหน้า) จํานวน ๘๐ ชุด 
 ๔. ยางรถยนต์ขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(มีดอก)(ล้อหลัง) จํานวน ๑๖๐ ชุด 
 ๕. ยางขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(ไม่มีดอก) จํานวน ๑๐๘ ชุด 
 ๖. ยางรถยนต์ขนาด ๑๐.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(ล้อหน้า) จํานวน ๒๒๔ ชุด 
 ๗. ยางรถยนต์ขนาด ๑๐.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(ล้อหลัง) จํานวน ๙๔๐ ชุด 
 ๘. ยางขนาด ๑๐.๕/๘๐ – ๑๘ (ใช้ยางใน)(ล้อหน้า) จํานวน ๖ ชุด 
 ๙. ยางรถยนต์ขนาด ๑๑.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(ล้อหน้า) จํานวน ๑๙๒ ชุด 
 ๑๐. ยางรถยนต์ขนาด ๑๑.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(ล้อหลัง) จํานวน ๗๘๐ ชุด 
 ๑๑. ยางรถยนต์ขนาด ๑๒.๐๐-๒๐, ๑๔ ช้ัน (ใช้ยางใน) จํานวน ๑๐๒ ชุด 
 ๑๒. ยางขนาด ๑๒.๕/๘๐-๑๘ (ใช้ยางใน)(ล้อหน้า) จํานวน ๒๖ ชุด 
 ๑๓. ยางขนาด ๑๔.๐๐-๒๕ จํานวน ๑๔ ชุด 
 ๑๔. ยางขนาด ๕๒๕/๘๐R๒๕, ๒๐ ช้ัน (ไมใ่ช้ยางใน)(๒๐.๕-๒๕) จํานวน ๒๔ เส้น 
 ๑๕. ยางขนาด ๑๓.๐๐-๒๔ (ไม่ใช้ยางใน) จํานวน ๑๔๔ เส้น 
 ๑๖. ยางขนาด ๑๖.๙-๒๘ (ไมใ่ช้ยางใน) จํานวน ๒๐ เส้น 
 ๑๗. ยางขนาด ๑๘.๔-๒๖ (ใช้ยางใน)(ล้อหลัง) จํานวน ๕๒ ชุด 
 ๑๘. ยางขนาด ๒๐.๕-๒๕ (ไมใ่ช้ยางใน) จํานวน ๖๐ เส้น 
 ๑๙. ยางขนาด ๒๓.๑๐-๒๖, ๑๒ ช้ัน (ใช้ยางใน) จํานวน ๑๖ ชุด 
 ๒๐. ยางที่ใช้กับกระทะล้อขนาด ๒๒.๕ น้ิว (ขนาด ๒๙๕/๘๐ R๒๒.๕) จํานวน ๙๐ เส้น 
 
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อน้ีต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ ทันที 
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับน้ี โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปน้ี.- 
 ๑. เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ 
  ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
  ๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน 
   (๑) หลักประกันการเสนอราคา 
   (๒) หลักประกันสัญญา 
   (๓) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 



 ๒ 

  ๑.๕ บทนิยาม 
   (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
   (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
  ๑.๗ บัญชีรายการของตัวอย่าง 
  ๑.๘ แบบบัญชีรายละเอียดสิ่งของที่เสนอราคา 
 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  โดยต้อง
เป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต 
  ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนช่ือแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ 
ทางราชการ 
  ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๕ 
  ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย   
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
  ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา 
และห้ามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 
  ๒.๖ ผู้เสนอราคาที่จําหน่ายสิ่งของตามประกาศของทางราชการ ถ้ามีที่ประกอบการใน
ต่างประเทศ จะต้องต้ังอยู่หรือประกอบการอยู่ในประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทย 
  ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
  ๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อ    
จัดจ้างด้วยระบบอิ เล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  ๒.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่า 
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 ๓. หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ ส่วน  คือ 
  ๓.๑ ส่วนที ่๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   ๓.๑.๑ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
    ๓.๑.๑.๑ ห้างหุ้นส่วนสามัญ    หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันย่ืนเอกสาร)  บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มี
อํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
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    ๓.๑.๑.๒ บริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันย่ืนเอกสาร)  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการ
ผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสําเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น  พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง 
   ๓.๑.๒ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
   ๓.๑.๓ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ย่ืนเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน ๓.๑.๑ 
   ๓.๑.๔ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
   สําหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้า จะต้องมีสําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และแนบ
สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง  
   ๓.๑.๕ ในกรณีผู้ประกอบการประเภทร้านสหกรณ์ จะต้องมีสําเนาหนังสือจดทะเบียน
สหกรณ์ ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้ง
รับรองสําเนาถูกต้อง 
   ๓.๑.๖ หลักฐานการเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจําหน่ายสิ่งของที่ต้องการซื้อ ดังน้ี 
    ๓.๑.๖.๑ ผู้เสนอราคา เป็นผู้ผลิต ให้แนบสําเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
โรงงาน (แบบ รง.๔) ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มี  และใช้อยู่ในปัจจุบัน  หากใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
โรงงานหมดอายุ ให้ผู้เสนอราคาแนบหนังสือของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับรองว่าเป็นโรงงานที่สามารถ
ดําเนินการต่อไปได้ตามกฎหมายเพิ่มเติมแนบไปด้วย และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานน้ี ต้องปรากฏ
นามผู้ได้รับอนุญาตเป็นบุคคลเดียวกันโดยแนบหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล    
ไปด้วย 
    ๓.๑.๖.๒ ผู้เสนอราคา ที่เป็นผู้แทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต  จะต้องแนบ
สําเนาหนังสือแต่งต้ังจากผู้ผลิต  ให้เป็นผู้แทนจําหน่ายสิ่งของที่ทางราชการต้องการซื้อ และแนบเอกสารตาม
ข้อ ๓.๑.๖.๑ ซึ่งเป็นของผู้ผลิตด้วย 
   ๓.๑.๗ สําหรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
อนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว หรือผลิต
จากโรงงานท่ีได้รับรองคุณภาพที่ทําในประเทศไทย ให้ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แนบสําเนา
หลักฐานแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือหลักฐานที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว หรือ
ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑) ไปพร้อมกับการเสนอราคาด้วย เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
ราคาของทางราชการ 
    กรณีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคาอยู่ระหว่างการขอรับใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน หรืออยู่ระหว่างการขอจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม ให้แนบใบรับคําร้องขอ
ดังกล่าว ไปพร้อมกับการเสนอราคาด้วย  หากผลิตภัณฑ์น้ันๆ ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มาตรฐาน หรือ
ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมภายใน ๑๐ วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา  แต่ทั้งน้ี
จะต้องก่อนการพิจารณาตัดสินราคาของคณะกรรมการ  ทางราชการจะถือเสมือนเป็นผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์  
ที่ได้รับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน หรือได้รับการจดทะเบียนไว้กับ กระทรวงอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี 
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   ๓.๑.๘ บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๑) 
  ๓.๒ ส่วนที่ ๒   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
   ๓.๒.๑ บัญชีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเป็นภาษาไทยของสิ่งของที่เสนอขายรายการละ 
จํานวน ๑ ชุด 
   ๓.๒.๒ บัญชีรายละเอียดสิ่งของที่เสนอราคา จํานวน ๑ ชุด 
   ๓.๒.๓ บัญชีรายการของตัวอย่าง ตามข้อ ๔.๗ จํานวน ๑ ชุด 
   ๓.๒.๔ หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคา    
มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืน ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 
   ๓.๒.๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน  ฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
ของผู้เสนอราคาพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง ในกรณีผู้เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําการแทน จะต้อง
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ พร้อมทั้ง
รับรองสําเนาถูกต้องด้วย จํานวน ๑ ชุด 
   ๓.๒.๖ หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
   ๓.๒.๗ บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) 
 ๔. การเสนอราคา 
  ๔.๑ ผู้ เสนอราคาต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มี
เง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน    ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐาน
แสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)  
  ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน (ถ้ามี) ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สถานที่ดังน้ี.- 
   ๔.๒.๑ ส่วนแยกกองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร  
กรุงเทพฯ  จํานวน  ๑๐  รายการ ดังน้ี.- 
    - ยางขนาด ๗.๕๐-๑๖ (ใช้ยางใน)  จํานวน ๖ ชุด 
    - ยางรถยนต์ขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(มีดอก)(ล้อหน้า)  จํานวน ๔ ชุด 
    - ยางรถยนต์ขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(มีดอก)(ล้อหลัง)  จํานวน ๘ ชุด 
    - ยางขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(ไม่มีดอก)  จํานวน ๙ ชุด 
    - ยางรถยนต์ขนาด ๑๑.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(ล้อหน้า)  จํานวน ๓๖ ชุด 
    - ยางรถยนต์ขนาด ๑๑.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(ล้อหลัง)  จํานวน ๑๔๔ ชุด 
    - ยางขนาด ๑๒.๕/๘๐-๑๘ (ใช้ยางใน)(ล้อหน้า)  จํานวน ๒ ชุด 
    - ยางขนาด ๑๓.๐๐-๒๔ (ไม่ใช้ยางใน)  จํานวน ๖ เส้น 
    - ยางขนาด ๑๘.๔-๒๖ (ใช้ยางใน)(ล้อหลัง)  จํานวน ๒ ชุด 
    - ยางขนาด ๒๐.๕-๒๕ (ไม่ใช้ยางใน)  จํานวน ๔ เส้น 
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   ๔.๒.๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒  ค่ายสุรนารี  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
จํานวน  ๑๗  รายการ ดังน้ี.- 
    - ยางขนาด ๗.๐๐-๑๕, ๘ ช้ัน (ใช้ยางใน)  จํานวน ๑๒ ชุด 
    - ยางขนาด ๗.๕๐-๑๖ (ใช้ยางใน)  จํานวน ๖ ชุด 
    - ยางรถยนต์ขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(มีดอก)(ล้อหน้า)  จํานวน ๑๐ ชุด 
    - ยางรถยนต์ขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(มีดอก)(ล้อหลัง)  จํานวน ๒๐ ชุด 
    - ยางขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(ไม่มีดอก)  จํานวน ๑๘ ชุด 
    - ยางรถยนต์ขนาด ๑๐.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(ล้อหน้า)  จํานวน ๒๖ ชุด 
    - ยางรถยนต์ขนาด ๑๐.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(ล้อหลัง)  จํานวน ๑๐๔ ชุด 
    - ยางขนาด ๑๐.๕/๘๐ – ๑๘ (ใช้ยางใน)(ล้อหน้า)  จํานวน ๔ ชุด 
    - ยางรถยนต์ขนาด ๑๑.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(ล้อหน้า)  จํานวน ๓๖ ชุด 
    - ยางรถยนต์ขนาด ๑๑.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(ล้อหลัง)  จํานวน ๑๔๔ ชุด 
    - ยางรถยนต์ขนาด ๑๒.๐๐-๒๐, ๑๔ ช้ัน (ใช้ยางใน)  จํานวน ๑๘ ชุด 
    - ยางขนาด ๑๒.๕/๘๐-๑๘ (ใช้ยางใน)(ล้อหน้า)  จํานวน ๖ ชุด 
    - ยางขนาด ๑๓.๐๐-๒๔ (ไม่ใช้ยางใน)  จํานวน ๒๔ เส้น 
    - ยางขนาด ๑๘.๔-๒๖ (ใช้ยางใน)(ล้อหลัง)  จํานวน ๖ ชุด 
    - ยางขนาด ๒๐.๕-๒๕ (ไม่ใช้ยางใน)  จํานวน ๘ เส้น 
    - ยางขนาด ๒๓.๑๐-๒๖, ๑๒ ช้ัน (ใช้ยางใน)  จํานวน ๔ ชุด 
    - ยางที่ใช้กับกระทะล้อขนาด ๒๒.๕ น้ิว (ขนาด ๒๙๕/๘๐ R๒๒.๕)  จํานวน ๑๒ เส้น 
   ๔.๒.๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓  ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  อําเภอเมือง  จังหวัด
พิษณุโลก จํานวน  ๑๕  รายการ ดังน้ี.- 
    - ยางขนาด ๗.๐๐-๑๕, ๘ ช้ัน (ใช้ยางใน)  จํานวน ๘ ชุด 
    - ยางขนาด ๗.๕๐-๑๖ (ใช้ยางใน)  จํานวน ๖ ชุด 
    - ยางรถยนต์ขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(มีดอก)(ล้อหน้า)  จํานวน ๘ ชุด 
    - ยางรถยนต์ขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(มีดอก)(ล้อหลัง)  จํานวน ๑๖ ชุด 
    - ยางขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(ไม่มีดอก)  จํานวน ๙ ชุด 
    - ยางรถยนต์ขนาด ๑๐.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(ล้อหน้า)  จํานวน ๑๔ ชุด 
    - ยางรถยนต์ขนาด ๑๐.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(ล้อหลัง)  จํานวน ๕๖ ชุด 
    - ยางรถยนต์ขนาด ๑๑.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(ล้อหน้า)  จํานวน ๓๖ ชุด 
    - ยางรถยนต์ขนาด ๑๑.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(ล้อหลัง)  จํานวน ๑๔๔ ชุด 
    - ยางรถยนต์ขนาด ๑๒.๐๐-๒๐, ๑๔ ช้ัน (ใช้ยางใน)  จํานวน ๖ ชุด 
    - ยางขนาด ๑๒.๕/๘๐-๑๘ (ใช้ยางใน)(ล้อหน้า)  จํานวน ๔ ชุด 
    - ยางขนาด ๑๓.๐๐-๒๔ (ไม่ใช้ยางใน)  จํานวน ๑๒ เส้น 
    - ยางขนาด ๑๘.๔-๒๖ (ใช้ยางใน)(ล้อหลัง)  จํานวน ๔ ชุด 
    - ยางขนาด ๒๐.๕-๒๕ (ไม่ใช้ยางใน)  จํานวน ๔ เส้น 
    - ยางที่ใช้กับกระทะล้อขนาด ๒๒.๕ น้ิว (ขนาด ๒๙๕/๘๐ R๒๒.๕)  จํานวน ๑๒ เส้น 
   ๔.๒.๔ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔  ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร  อําเภอทุ่งสง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช จํานวน  ๑๖  รายการ ดังน้ี.- 
    - ยางขนาด ๗.๐๐-๑๕, ๘ ช้ัน (ใช้ยางใน)  จํานวน ๘ ชุด 
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    - ยางขนาด ๗.๕๐-๑๖ (ใช้ยางใน)  จํานวน ๖ ชุด 
    - ยางรถยนต์ขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(มีดอก)(ล้อหน้า)  จํานวน ๘ ชุด 
    - ยางรถยนต์ขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(มีดอก)(ล้อหลัง)  จํานวน ๑๖ ชุด 
    - ยางขนาด ๙.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(ไม่มีดอก)  จํานวน ๑๘ ชุด 
    - ยางรถยนต์ขนาด ๑๐.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(ล้อหน้า)  จํานวน ๓๒ ชุด 
    - ยางรถยนต์ขนาด ๑๐.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(ล้อหลัง)  จํานวน ๑๒๘ ชุด 
    - ยางรถยนต์ขนาด ๑๑.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(ล้อหน้า)  จํานวน ๑๘ ชุด 
    - ยางรถยนต์ขนาด ๑๑.๐๐-๒๐ (ใช้ยางใน)(ล้อหลัง)  จํานวน ๗๒ ชุด 
    - ยางรถยนต์ขนาด ๑๒.๐๐-๒๐, ๑๔ ช้ัน (ใช้ยางใน)  จํานวน ๑๒ ชุด 
    - ยางขนาด ๑๒.๕/๘๐-๑๘ (ใช้ยางใน)(ล้อหน้า)  จํานวน ๔ ชุด 
    - ยางขนาด ๑๓.๐๐-๒๔ (ไม่ใช้ยางใน)  จํานวน ๑๒ เส้น 
    - ยางขนาด ๑๘.๔-๒๖ (ใช้ยางใน)(ล้อหลัง)  จํานวน ๔ ชุด 
    - ยางขนาด ๒๐.๕-๒๕ (ไม่ใช้ยางใน)  จํานวน ๘ เส้น 
    - ยางขนาด ๒๓.๑๐-๒๖, ๑๒ ช้ัน (ใช้ยางใน)  จํานวน ๒ ชุด 
    - ยางที่ใช้กับกระทะล้อขนาด ๒๒.๕ น้ิว (ขนาด ๒๙๕/๘๐ R๒๒.๕)  จํานวน ๑๒ เส้น 
   ๔.๒.๕ จํานวนที่ เหลือทั้งหมดส่งมอบ   ณ  กองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง      
ค่ายภาณุรังษี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
   ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา 
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย และมีวันที่ผลิตนับถึงวันส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๙๐ วัน 
  ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาครบทุกรายการ พัสดุที่เสนอแต่ละรายการจะต้องระบุย่ีห้อ
และผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายเพียงย่ีห้อเดียว และพัสดุที่เสนอขาย จะต้องเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย
เท่าน้ัน 
  ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องแจ้งในบัญชีรายละเอียดสิ่งของที่เสนอราคาด้วยว่าสิ่งของที่เสนอขาย
เป็นผลิตภัณฑ์ย่ีห้อใด หมายเลข มอก.ใด (ถ้ามี), ตรา หรือเคร่ืองหมายอะไร และผลิตจากประเทศไทยเท่าน้ัน 
  ๔.๖ กรม จะใช้ช่ือและคุณลักษณะเฉพาะของกองทัพบก ตามหนังสือแนบท้ายเอกสาร
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ ผู้เสนอราคา
จะต้องส่งเอกสารและรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล ไปพร้อมการเสนอราคา 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวน้ี กรม จะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ 
  ๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งของตัวอย่างครบทุกรายการ (มีวันที่ผลิตนับถึงวันย่ืนข้อเสนอและ
เสนอราคา ไม่เกิน ๙๐ วัน) รายการละ ๑ ชุด/เส้น และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามท่ี 
ส่วนราชการกําหนด โดยลงลายมือผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับในเอกสารด้วย พร้อมสรุป
จํานวนเอกสารที่จัดส่งหรือนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการ
พิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของทางราชการ ในวันที่             ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น. 
ณ กองคลังทหารช่าง กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  หากส่งของตัวอย่างไม่ครบ 
ทุกรายการ  ทางราชการจะถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ผิดไปจากเง่ือนไขเอกสารประกวดราคาในส่วนที่เป็น
สาระสําคัญ 
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   ทั้งน้ี กรม จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ของตัวอย่างดังกล่าว 
  ๔.๘ ของตัวอย่างของผู้เสนอราคาที่เสนอราคาไม่ได้ นอกเหนือจากรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด  
และรายที่เสนอราคาตํ่าถัดไป ๒ ราย  ให้รับคืนไปได้ทันทีภายหลังจากที่ได้รับผลการพิจารณา  สําหรับผู้ที่ 
เสนอราคาได้ และผู้เสนอราคาต่ําถัดไป ๒ ราย กรม จะยึดของตัวอย่างเพ่ือประกอบการทําสัญญาซื้อขาย และ
จะถือว่าเป็นสิ่งของส่วนหน่ึงที่จะส่งมอบให้กับทางราชการได้ด้วย เมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลงแล้วจึงจะคืน
ของตัวอย่างของผู้เสนอราคาตํ่ารายถัดไป ๒ ราย 
  ๔.๙ เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ  ผู้เสนอราคาต้องแนบคําแปลเป็นภาษาไทยที่ถูกต้อง
สมบูรณ์   โดยผู้เช่ียวชาญการแปลท่ีจดทะเบียนไว้กับสํานักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้แปล   และรับรองคําแปล 
พร้อมแนบสําเนาหลักฐานการจดทะเบียนมาด้วย 
   กรณีที่คําแปลเอกสารเป็นภาษาไทยกับฉบับภาษาอังกฤษมีข้อความขัดแย้งกัน         
ทางราชการจะถือเอาภาษาไทยเป็นหลักในการพิจารณา หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคําแปลที่
ขัดแย้งน้ันก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้เสนอราคารายอ่ืนอย่างเห็นได้ชัด ทางราชการจะถือว่าเป็นการ
ผิดเง่ือนไขในสาระสําคัญ ซึ่งอาจไม่รับพิจารณาผู้เสนอราคารายน้ันก็ได้ 
  ๔.๑๐ เอกสารที่เสนอต่อทางราชการต้องประทับตรา บริษัท,ห้าง,ร้าน (ถ้ามี) และลงนาม
กํากับไว้ด้วยทุกหน้า 
  ๔.๑๑ ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไข
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๔.๑๒ ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่                            ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึง  ๑๖.๓๐  น. 
   เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ 
๑.๕(๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และ กรมจะพิจารณาลงโทษ   
ผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 
  ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคารอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่ง
ดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
ปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
  ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิก
การพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ให้ปลัดกระทรวง
มีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 
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  ๔.๑๓ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี.- 
   (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
   (๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่
กําหนด 
   (๔) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
   (๕) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  
 ๕. หลักประกันการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี จํานวน ๒,๑๑๖,๔๕๗.- บาท 
(สองล้านหน่ึงแสนหน่ึงหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
  ๕.๑ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน    
ดังระบุในข้อ ๑.๔(๑) 
  ๕.๒ เช็คที่ธนาคาร สั่งจ่ายให้แก่  “กองทัพบก โดย กรมการทหารช่าง”  โดยเป็นเช็คลงวันที่
ที่ย่ืนการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการ 
ของทางราชการ 
  ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  กรณีที่ผู้เสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกัน
การเสนอราคา  จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ในวันที่ 
                          ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึง  ๑๖.๓๐  น. 
  หลักประกันการเสนอราคาตามข้อน้ี  กรม  จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ําประกัน  ภายใน  
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้ ๓ ลําดับแรก  
จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี  กรม จะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวมต่ําสุด 
  ๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือย่ืนหลักฐานการย่ืนข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓  หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๔ แล้ว  คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือ 
ผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีย่ืนข้อเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ กรม เท่าน้ัน 
  ๖.๓ กรม  สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี 
ดังต่อไปน้ี 
   (๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของ กรม 
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   (๒) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ อย่างหน่ึง
อย่างใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
  ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรือกรมมสีิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเทจ็จริงอ่ืนใด
ที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
  ๖.๕ กรม ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี  เพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่า
จะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการย่ืนเสนอราคากระทําการโดย   
ไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นข้อเสนอแทน   
เป็นต้น 
  ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทํา
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕  กรม มีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคา
ที่ได้รับการคัดเลือกรายดังกล่าวออก  และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน 
 ๗. การทําสัญญาซ้ือขาย 
  ๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน 
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ  นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ  กรมจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ
แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
  ๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน 
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑  ผู้ชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ กับกรม ภายใน ๗ 
วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา
สิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด  
ดังต่อไปน้ี 
   (๑) เงินสด 
   (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ "กองทัพบก โดย กรมการทหารช่าง" ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่
ที่ทําสัญญา หรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
   (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ   ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ
ในข้อ ๑.๔(๒) 
   (๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ    
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง
เวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่ กวพ. กําหนด 
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   (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการย่ืน
ข้อเสนอ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 ๘. อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐  ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ต่อวัน 
 ๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือทําสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายท่ีเกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า   -   เดือน  ๑  ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ และ โดยภายในระยะเวลา
รับประกันความชํารุดบกพร่อง หากสิ่งของที่ซื้อขายเกิดความชํารุดบกพร่องเน่ืองจากการใช้งานตามปกติ  
ผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
ความชํารุดบกพร่อง 
 ๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
  ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาพัสดุที่เสนอ
ขาย แต่ทั้งน้ี จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔(๓) หรือหนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการ
พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วน
ราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๔(๓) ให้แก่กรมก่อนการ
รับชําระเงินล่วงหน้าน้ัน 
 ๑๑. การจ่ายเงิน 
  ทางราชการจะจ่ายเงินค่าสิ่งของให้กับผู้ขาย  เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของไว้ถูกต้องครบถ้วน
ตามสัญญาแล้ว   หรืออาจแบ่งจ่ายเป็นงวดตามจํานวนสิ่งของที่ได้รับมอบก็ได้  แต่การส่งมอบในแต่ละคร้ังต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของมูลค่าสิ่งของทั้งหมดตามสัญญา 
 ๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  ๑๒.๑ การจัดซื้อคร้ังน้ีจะมีการลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จากสํานักงบประมาณแล้ว และในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จากสํานักงบประมาณเพ่ือการจัดหาในคร้ังดังกล่าว กรมการทหารช่าง 
สามารถยกเลิกการจัดหาได้ 
  ๑๒.๒ เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งน้ีได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี ขณะน้ี กรม ยัง
ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณอ่ืนใดในการดําเนินการคร้ังน้ี 
   การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณ
ประจําปีจากกองทัพบกแล้วเท่าน้ัน 
  ๑๒.๓ ทั้งน้ี หากกรมได้รับการสั่งจ่ายงบประมาณไม่ครบตามจํานวนที่ต้องการ กรม ขอ
สงวนสิทธิที่จะซื้อตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจริง 
  ๑๒.๔ เมื่อ กรม ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได้
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของน้ัน
ต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ



 ๑๑

กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี ดังน้ี.- 
   (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
   (๒) จัดการให้สิ่ งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิท ธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
  ๑๒.๕ ผู้เสนอราคาซึ่ง กรม ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่   
ทางราชการกําหนดตามระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค้ําประกันการย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๑๒.๖ กรม สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

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