
 
  
 
 

ประกาศ กรมการทหารชาง 
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด ๔๐๐ กิโลวัตต  

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
----------------------------------- 

 กรมการทหารชาง   มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด ๔๐๐ กิโลวัตต
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  (e-bidding)  ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินท้ังสิ้น 
๒,๒๓๕,๐๐๐.-บาท (สองลานสองแสนสามหม่ืนหาพันบาทถวน) ตามรายการ ดังนี้ 
  - เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด ๔๐๐ กิโลวัตต      จํานวน    ๑   เครื่อง 

 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

     ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
      ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

     ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผู ท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด ตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
      ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
  ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
            ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

โดยตองเปนผูผลิต หรือผูแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิต 
          ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก กรมการ-
ทหารชาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยาง
เปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
          ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ   
ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 
 

 

- ราง- 
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 ๑๑. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญา ตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

ดวยอิเล็กทรอนิกส  (Electronic  Government  Procurement : e - GP)  ของกรมบัญชีกลาง ตาม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ 
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต    
การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 
 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
ในวันท่ี                       ระหวางเวลา                      น. ถึง                     น. 

  ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา  

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

   
  ประกาศ    ณ    วันท่ี                       พ.ศ.             .  

 
                (ลงชื่อ) พลตร ี สมชัย   ปยะธรรมดารา 

            ( วัจนพัฒน    เฟองฟู ) 
                           รองเจากรมการทหารชาง ทําการแทน 
                                                                           เจากรมการทหารชาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
รางเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขท่ี       /๒๕๖๑ 
การซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด ๔๐๐ กิโลวัตต 

ตามประกาศ กรมการทหารชาง    
ลงวันท่ี       เดือน  ธันวาคม  ๒๕๖๐  #. 

----------------------- 
  กรมการทหารชาง  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา  “กรม”  มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส   ตามรายการดังนี้.- 
  - เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด ๔๐๐ กิโลวัตต                                          จํานวน   ๑   เครื่อง 

พัสดุท่ีจะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใชงานไดทันที และ 
มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดย
มีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้.- 
 ๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  ๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
  ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
  ๑.๔ แบบหนังสือคํ  าประกัน  
                           (๑) หลักประกันสัญญา    
   ๑.๕ บทนิยาม 
   (๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
  ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
   (๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
   (๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 
  ๑.๗ บัญชีรายละเอียดสิ่งของท่ีเสนอราคา 
 ๒. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
     ๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย 

      ๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
     ๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราว เนื่องจากเปนผู ท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด ตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
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    ๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
  ๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
            ๒.๗ เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

โดยตองเปนผูผลิต หรือผูแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิต 
          ๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก กรมการ- 
ทหารชาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยาง
เปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
          ๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ   
ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญา ตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
ดวยอิเล็กทรอนิกส  (Electronic  Government  Procurement  :  e - GP)  ของกรมบัญชีกลาง  ตาม
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ 
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

๒.๑๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคารเวนแตการ 
จายเงินแตละครั ้งซึ ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 
 ๓. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
  ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง 
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  
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    ๓.๑.๑.๒ บริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ    
จดทะเบียนนิติบุคคล (ไมเกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร)  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ 
ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี)   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 ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
   ๓.๑.๔ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
    สําหรับผูประกอบการประเภทรานคา จะตองมีสําเนาใบทะเบียนพาณิชย และแนบ
สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  
   ๓.๑.๕ หลักฐานการเปนผูผลิต หรือผูแทนจําหนายสิ่งของท่ีตองการซื้อ ดังนี้ 
            ๓.๑.๕.๑ ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูผลิต ใหแนบสําเนาใบอนุญาตใหประกอบกิจการ
โรงงาน (แบบ รง.๔) ของกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีมี และใชอยูในปจจุบัน หากใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงาน
หมดอายุ ใหผูประสงคจะเสนอราคาแนบหนังสือของกรมโรงงานอุตสาหกรรม รับรองวาเปนโรงงานท่ีสามารถ
ดําเนินการตอไปไดตามกฎหมายเพ่ิมเติมแนบไปดวย และใบอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานนี้ ตองปรากฏนาม 
ผูไดรับอนุญาตเปนบุคคลเดียวกัน โดยแนบหลักฐานท่ีแสดงวาเปนผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคลไปดวย 
    ๓.๑.๕.๒ ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอ ท่ีเปนผูแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิตจะตองแนบ
สําเนาหนังสือแตงตั้งจากผูผลิตใหเปนผูแทนจําหนายสิ่งของท่ีทางราชการตองการซื้อ ดังนี้ 
     ๓.๑.๕.๒.๑ กรณีไดรับการแตงตั้งจากผูผลิตท่ีมีสถานท่ีประกอบการ
ภายในประเทศ จะตองแนบหลักฐานตามขอ ๓.๑.๕.๑ ซึ่งเปนของผูผลิตมาแสดงดวย 
     ๓.๑.๕.๒.๒ กรณีไดรับการแตงตั้งจากผูผลิต ท่ีมีสถานท่ีประกอบการใน
ตางประเทศ จะตองแนบหนังสือแตงตั้งซึ่งออกใหโดยผูผลิตท่ีเปนสํานักงานใหญมาแสดงดวย 
     ๓.๑.๕.๒.๓ กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอ ไมอาจนําเอกสารซึ่งออกใหโดยผูผลิตท่ีเปน
สํานักงานใหญไปแสดงได จะตองใหผูใดผูหนึ่งตอไปนี้ รับรองวาเปนบริษัทสาขาในลักษณะ Subsidiary (บริษัทท่ี
ควบคุมโดยบริษัทใหญ) หรือ Branch ท่ีมีอํานาจออกหนังสือรับรองแทนได โดยยื่นพรอมกับแบบใบยื่นขอเสนอ
การประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดวย คือ 
             ๓.๑.๕.๒.๓.๑ บริษัทผูผลิตท่ีเปนสํานักงานใหญ 
             ๓.๑.๕.๒.๓.๒ สถานทูตในประเทศไทยท่ีบริษัทสาขา ในลักษณะ
เปน Subsidiary หรือ Branch ตั้งอยู 
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             ๓.๑.๕.๒.๓.๓ เจาหนาท่ีของรัฐ ท่ีมีอํานาจเซ็นรับรองเอกสารใน
ประเทศท่ีบริษัทสาขา ในลักษณะเปน Subsidiary หรือ Branch ตั้งอยู 
    ๓.๑.๕.๓ หนังสือแตงตั้งตัวแทนจําหนายท่ีทําในตางประเทศ ซึ่งผูประสงคจะยื่น
ขอเสนอ นําไปแสดงเปนหลักฐานตอทางราชการเพ่ือประกอบการเสนอราคา การทําสัญญา การแกไขสัญญา การ
ขอขยายเวลาทําการตามสัญญา การของดหรือลดคาปรับ หรือการอ่ืนใดซึ่งเก่ียวของกับการดําเนินการซื้อของทาง
ราชการในครั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการตางประเทศ วาดวยการรับรองเอกสาร 
พ.ศ.๒๕๓๙ ดังนี้  
     ๓.๑.๕.๓.๑ เอกสารดังกลาวจะตองผานการรับรองจากเจาหนาท่ีสถานทูต
หรือสถานกงสุลของตางประเทศในไทย และผานการรับรองจากกระทรวงการตางประเทศ จึงจะถือวาเปนเอกสาร
ท่ีถูกตอง หรือ 
     ๓.๑.๕.๓.๒ เอกสารดังกลาวจะตองผานการรับรองจากเจาหนาท่ีสถานทูต
หรือสถานกงสุลของไทยท่ีมีอาณาเขตในประเทศนั้นๆ และผานการรับรองจากกระทรวงการตางประเทศ จึงจะถือ
วาเปนเอกสารท่ีถูกตอง  
   ๓.๑.๖  บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  ตามแบบในขอ ๑.๖(๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) File (Port Format) 
   ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส จะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖(๑) 
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)        
  ๓.๒ สวนท่ี ๒   อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   ๓.๒.๑ ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจ ซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ท้ังนี้
หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
   ๓.๒.๒ แค็ตตาล็อกตัวจริงของเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด ๔๐๐ กิโลวัตต จํานวน ๑ ชุด 
   ๓.๒.๓ แค็ตตาล็อกตัวจริงของเครื่องยนต จํานวน ๑ ชุด 
   ๓.๒.๔ แค็ตตาล็อกตัวจริงของตัวเครื่องกําเนิดไฟฟา จํานวน ๑ ชุด 
   ๓.๒.๕ แบบรูปหรือพิมพเขียวของเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด ๔๐๐ กิโลวัตต จํานวน ๑ ชุด 
ซึ่งจะตองมีวิศวกรเปนผูตรวจสอบและรับรองแบบถูกตอง โดยใหแนบสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (สําเนาบัตรประจําตัวของวิศวกร) จํานวน ๑ ฉบับ 
         ๓.๒.๖ คูมือคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของสิ่งของท่ีเสนอขาย จํานวน ๑ ชุด  
   ๓.๒.๗ บัญชีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีเปนภาษาไทยสิ่งของท่ีเสนอขาย จํานวน ๑ ชุด   
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           ๓.๒.๘ สําเนาหนังสือรับรองมาตรฐาน  ISO  ของโรงงานท่ีดําเนินกิจการประกอบ        
เครื่องกําเนิดไฟฟา ๔๐๐ กิโลวัตต จํานวน ๑ ชุด 
   ๓.๒.๙ บัญชีรายละเอียดสิ่งของท่ีเสนอราคา จํานวน ๑ ชุด ตามแบบในขอ ๑.๗   
   ๓.๒.๑๐ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน  ฉบับท่ีใชอยูปจจุบันของ  
ผูยื่นขอเสนอพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน จะตองแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ พรอมท้ังรับรอง
สําเนาถูกตองดวย จํานวน ๑ ชุด   
   ๓.๒.๑๑  บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)   
   ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส จะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) 
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)            
 ๔. การเสนอราคา 
  ๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา  ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน    ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐาน
แสดงตัวตนของผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
   ๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท  และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว  
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  
ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือ
เปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้น  ซึ่งรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน (ถามี)  คาขนสง  คาจดทะเบียน และ
คาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวง  จนกระท่ังสงมอบพัสดุให  ณ กองคลังทหารชาง  กรมการทหารชาง  คายภาณุรังษี  
อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุร ี
   ราคาท่ีเสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคา  ไมนอยกวา ๑๒๐ วัน  นับแตวันเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา  ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 
  ๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ  ไมเกิน ๙๐ วัน  นับถัดจากวันลงนาม 
ในสัญญาซื้อขาย หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก กรม ใหสงมอบพัสด ุ
  ๔.๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองแจงในบัญชีรายละเอียดสิ่งของท่ีเสนอดวยวาสิ่งของท่ีเสนอขายเปน
ผลิตภัณฑยี่หอใด รุนใด หรือเครื่องหมายอะไร และผลิตจากประเทศใด 
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  ๔.๕ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแค็ตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ เครื่องกําเนิด-
ไฟฟา ขนาด ๔๐๐ กิโลวัตต ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกลาวนี้  กรม จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ สําหรับขนาดและความยาว
ของสายไฟ ตามคุณลักษณะเฉพาะของทางราชการ ขอ ๓.๒ ทางราชการตองการสายไฟ ขนาด ๑๓๕ สแควรมิล 
(Square mm.) ความยาว ๒๐๐ เมตร พรอมอุปกรณสําหรับตอไปใชงาน โดยสายไฟและอุปกรณดังกลาว ตอง
สามารถผานวิธีการตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะของทางราชการขอ ๔. 
   สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง 
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีความ
ประสงคจะขอดูตนฉบับแค็ตตาล็อก  ผูยื่นขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๑ วัน  
  ๔.๖ เอกสารท่ีเปนภาษาตางประเทศ  ผูยื่นขอเสนอตองแนบคําแปลเปนภาษาไทยท่ีถูกตอง
สมบูรณ   โดยผูเชี่ยวชาญการแปลท่ีจดทะเบียนไวกับสํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูแปล   และรับรองคําแปล พรอม
แนบสําเนาหลักฐานการจดทะเบียนของผูแปลมาดวย 
   กรณีท่ีคําแปลเอกสารเปนภาษาไทยกับฉบับภาษาอังกฤษมีขอความขัดแยงกัน  ทางราชการ
จะถือเอาภาษาไทยเปนหลักในการพิจารณา หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นวาคําแปลท่ีขัดแยงนั้น
กอใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนอยางเห็นไดชัด ทางราชการจะถือวาเปนการผิดเงื่อนไขใน
สาระสําคัญ ซึ่งอาจไมรับพิจารณาผูยื่นขอเสนอรายนั้นก็ได 
     ๔.๗ เอกสารท่ีเสนอตอทางราชการตองประทับตรา บริษัท , หาง , ราน (ถามี)  และลงนามกํากับ
ไวดวยทุกหนา 
  ๔.๘ กอนการเสนอราคา    ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ใหถ่ีถวน   และเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอน   ท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตาม
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
     ๔.๙ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี   ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึง  ๑๖.๓๐  น. และเวลาในการเสนอ
ราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
     เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการเสนอราคาใดๆ 
โดยเด็ดขาด 
  ๔.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบเอกสารความ
ครบถวน ถูกตองและชัดเจนของเอกสาร  PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) 
เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแก กรม ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
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  ๔.๑๑ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน ตามขอ 
๑.๕(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส กอนหรือในขณะท่ีมี
การพิจารณาขอเสนอวา  มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
ตามขอ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ  เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  
คณะกรรมการฯ   จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ  และ กรม  จะพิจารณาลงโทษ 
ผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแต กรม จะพิจารณาเห็นวา ผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการ
กระทําดังกลาว และไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ กรม 
  ๔.๑๒ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้.- 
    (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
    (๒) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจาย 
ท้ังปวงไวดวยแลว 
    (๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาท่ี
กําหนด 
    (๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 
    (๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
 ๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
  ๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้  กรม จะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา  
  ๕.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ  
   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรม จะพิจารณาจาก     
ราคาตอหนวย 
  ๕.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒  หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไม
ถูกตอง  หรือไมครบถวนตามขอ ๓  หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตาม ขอ ๔ แลว  คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น  เวนแต  ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตาง
ไปจากเงื่อนไขท่ี กรม กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ   
และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาด
เล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 

http://www.gprocurement.go.th
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  ๕.๔ กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ โดยไมมีการผอนผัน ในกรณี ดังตอไปนี้ 
   (๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบ
การจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของ กรม 
   (๒)  ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 
   (๓ ) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ี กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
  ๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได กรมมีสิทธิท่ีจะไมรับ
ราคาหรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสม หรือไมถูกตอง 
  ๕.๖ กรม ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาตํ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็
ได  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด  ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได 
รวมท้ังกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  และลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปน
ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการยื่นเสนอกระทําการโดย ไมสุจริต เชน การ
เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นขอเสนอแทน   เปนตน 
          ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาตํ าสุด เสนอราคาต่าํจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือกรมจะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได  กรมมีสิทธิท่ีจะไมรับ
ขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือ
คาเสียหายใดๆ กรม 
  ๕.๗ กอนลงนามในสัญญา กรม อาจประกาสยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏ
วา  มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน 
หรือมีสวนไดเสียกับผูอ่ืนขอเสนอรายอ่ืน  หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอ
รายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
 ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 
  ๖.๑ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน ภายใน 
๕ วันทําการ   นับแตวันท่ีทําขอตกลงซื้อ  กรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบ ุในขอ ๑.๓ ก็ได 
 



 
- ๙ - 

 
 
  ๖.๒ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน ภายใน 
๕ วันทําการ  หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑  ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุ  ในขอ  ๑.๓  หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ  กับกรม 
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของ
ราคาสิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด  
ดังตอไปนี้ 
   (๑) เงินสด 
   (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก   " กองทัพบก โดย กรมการทหารชาง "  ซึ่งเปนเช็คลงวันท่ี
ท่ีทําสัญญา หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 
   (๓) หนังสือคํ  าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กําหนด  ดังระบุในขอ ๑.๔ หรือจะเปนหนังสือค้าํประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
   (๔) หนังสือคํ  าประกันของ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ  าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ       
ค้าํประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔  
   (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
   หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยตามอัตราสวนของพัสดุท่ีซื้อ ซึ่งกรมไดรับมอบไวแลว 
 ๗. คาจางและการจายเงิน 
  กรม จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และคาใชจายท้ังปวงแลว  
ใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย  เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวน ตามสัญญาซื้อขายหรือ
ขอตกลงเปนหนังสือ และ กรม ไดตรวจรับสิ่งของไวเรียบรอยแลว 
 ๘. อัตราคาปรับ 
  คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้  หรือขอตกลงซื้อ
ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ (ศูนยจุดสอง) ของราคาคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน 
 ๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซื้อขายท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา  ๑ (หนึ่ง)  ป นับถัดจากวันท่ีกรมไดรับมอบสิ่งของ  โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน  ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 



 
- ๑๐ - 

 
 
 ๑๐. การจายเงิน 
  ทางราชการจะจายเงินคาสิ่งของใหกับผูขาย  เม่ือผูซื้อไดรับมอบสิ่งของไวถูกตองครบถวนตาม
สัญญาแลว  
 ๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  ๑๑.๑ การจัดซื้อครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาไดตอเม่ือ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ จากสํานักงบประมาณแลว และในกรณีท่ีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑   จากสํานักงบประมาณเพ่ือการจัดหาในครั้งดังกลาว กรมการทหารชาง สามารถยกเลิกการจัดหาได 
  ๑๑.๒ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ ขณะนี้ 
กรม ยังไมไดรับอนุมัติงบประมาณอ่ืนใดในการดําเนินการครั้งนี้ 
   การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ กรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากงบประมาณ
ประจําปจากกองทัพบกแลวเทานั้น 
  ๑๑.๓ ท้ังนี้ หากกรมไดรับการสั่งจายงบประมาณไมครบตามจํานวนท่ีตองการ กรม ขอสงวน
สิทธิท่ีจะซื้อตามวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจริง 
  ๑๑.๔ เม่ือ กรม ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามท่ีได
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขาย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้.- 
   (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
   (๒)  จัดการใหสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช
เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (๓)  ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ  
สงเสริมการพาณิชยนาว ี
  ๑๑.๕ ผูยื่นขอเสนอซึ่ง กรม ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาท่ี  ทาง
ราชการกําหนดตามระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้าํ
ประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปน
ผูท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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  ๑๑.๖ กรม สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
                       ๑๑.๗ ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้มีความขัดแยงกัน ผูยื่น
ขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือวาเปนท่ีสุดและผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 
                      ๑๑.๘  กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จาก กรมไมได 
     (๑) กรม ไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณท่ีจะใชในการจัดซื้อจัดจาง หรือเงิน
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไมเพียงพอท่ีจะทําการจัดซื้อจัดจางนั้นตอไป 
     (๒) มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดซื้อจัดจางหรือท่ีไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน  หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
หรือสมยอมกันกับผูยื่นเสนอรายอ่ืนหรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา  หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอ
ราคา 
     (๓) การทําการจัดซื้อจัดจางตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก กรม หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ 
     (๔) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกันกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง
ออกตามความในกกหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย ตองปฏิบัติ ตาม
หลักเกณฑท่ีกฏหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
 ๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
  กรม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกให
เปนผูขาย  เพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
  ท้ังนี้  หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับ กรมไวชั่วคราว  
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