
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่       /๒๕๕๙ 

การซื้อสิ่งอุปกรณ์สายช่าง 
ตามประกาศ กรมการทหารช่าง   ลงวันที่         เดือน                พุทธศักราช          . 

----------------------- 
  กรมการทหารช่าง    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “กรม”  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ตามรายการดังนี้.- 
 
 ๑. เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๗ KVA    จ านวน    ๑  เครื่อง 
 ๒. เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด ๓๗ KVA                                           จ านวน    ๑  เครื่อง 
 
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม ่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ ทันท ี
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน า และข้อก าหนด ดังต่อไปนี้.- 
 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  ๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
  ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
  ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 
   (๑) หลักประกันการเสนอราคา 
   (๒) หลักประกันสัญญา 
   (๓) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
  ๑.๕ บทนิยาม 
   (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
   (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
   (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
  ๑.๗ แบบบัญชีรายละเอียดสิ่งของที่เสนอราคา 
  ๑.๘ แบบบัญชีรายการของตัวอย่าง 
 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว   
  ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ 
ทางราชการ 
  ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๕ 
 



 ๒ 

 
  ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา 
และห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 
  ๒.๖ ผู้เสนอราคาที่จ าหน่ายสิ่งของตามประกาศของทางราชการ ถ้ามีที่ประกอบการใน
ต่างประเทศ จะต้องตั้งอยู่หรือประกอบการอยู่ในประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทย 
  ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  ๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ    
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  ๒.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า 
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน  คือ 
  ๓.๑ ส่วนที่ ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   ๓.๑.๑ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
     ๓.๑.๑.๑ ห้างหุ้นส่วนสามัญ    หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร)  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มี
อ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
     ๓.๑.๑.๒ บริษัทจ ากัด หรือ บริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร)  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการ
ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
   ๓.๑.๒  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
   ๓.๑.๓  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า    ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน ๓.๑.๑ 
   ๓.๑.๔ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
   ส าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้า จะต้องมีส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และแนบ
ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
   ๓.๑.๕  ในกรณีผู้ประกอบการประเภทร้านสหกรณ์ จะต้องมีส าเนาหนังสือจดทะเบียน
สหกรณ์ ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ที่ได้จดทะเบียนไว้ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้ง
รับรองส าเนาถูกต้อง     



 ๓ 

   ๓.๑.๖  ส าหรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
อนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว หรือผลิต
จากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพที่ท าในประเทศไทย ให้ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แนบส าเนา
หลักฐานแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือหลักฐานที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว หรือ
ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑) ไปพร้อมกับการเสนอราคาด้วย เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
ราคาของทางราชการ โดยให้น าฉบับจริงมาแสดงตามวันเวลาที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
ก าหนด 
    กรณีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคาอยู่ระหว่างการขอรับใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน หรืออยู่ระหว่างการขอจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม ให้แนบใบรับค าร้องขอ
ดังกล่าว ไปพร้อมกับการเสนอราคาด้วย  หากผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มาตรฐาน หรือ
ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมภายใน ๑๐ วันท าการ นับถัดจากวันเสนอราคา  แต่ทั้งนี้
จะต้องก่อนการพิจารณาตัดสินราคาของคณะกรรมการ  ทางราชการจะถือเสมือนเป็นผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์  
ที่ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือได้รับการจดทะเบียนไว้กับ กระทรวงอุตสาหกรรม แล้วแต่
กรณ ี
   ๓.๑.๗  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๑) 
  ๓.๒ ส่วนที่ ๒   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   ๓.๒.๑  แคตตาล็อกตัวจริงของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า รายการละ ๑ ชุด พร้อมทั้งบัญชี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเป็นภาษาไทย รายการละ ๑ ชุด 
   ๓.๒.๒ ส าเนาหลักฐานใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) และ
ใบแสดงผ่านการอบรมการออกแบบและการติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ของ 
วิศวกรไฟฟ้า (แขนงไฟฟ้าก าลัง)  พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วย 
   ๓.๒.๓ บัญชรีายการของตัวอย่าง ตามข้อ ๔.๖ จ านวน ๑ ชุด  
   ๓.๒.๔ คู่มือคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคจากผู้ผลิตในกรณีที่แคตตาล็อกตัวจริง มี
รายละเอียดไม่ครอบคลุมสาระส าคัญที่ก าหนดในคุณลักษณะเฉพาะของทางราชการ  
   ๓.๒.๕ บัญชีรายละเอียดสิ่งของที่เสนอราคา จ านวน ๑ ชุด ตามแบบในข้อ ๑.๗  
   ๓.๒.๖  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคา    
มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 
   ๓.๒.๗ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน  ฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
ของผู้เสนอราคาพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง ในกรณีผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนท าการแทน จะต้อง
แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ พร้อมทั้ง
รับรองส าเนาถูกต้องด้วย จ านวน ๑ ชุด 
   ๓.๒.๘ หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
   ๓.๒.๙ บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) 
 ๔. การเสนอราคา 
  ๔.๑ ผู้ เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครั ฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มี



 ๔ 

เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน    ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐาน
แสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)  
  ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้น  ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน (ถ้ามี)  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  จนกระท่ังส่งมอบพัสดุพร้อมติดตั้งให้ ณ จุดตรวจเกาะสะระนีย์ ต .ปากน้ า   อ า เ ภ อ
เมือง จังหวัดระนอง 
   ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย  โดยสีของพัสดุที่ส่งมอบ ต้องเป็นสีมาตรฐานของทางราชการก าหนด คือ สีกากีแกมเขียวกึ่งมัน 
เบอร์ ๒๔๐๖๔  ส าหรับการติดตั้งพัสดุ ณ จุดส่งมอบ ตามข้อ ๔.๒ นั้น ผู้เสนอราคาจะต้องมีวิศวกร ที่มี
ใบอนุญาตตามข้อ ๓.๒.๒ เป็นผู้ควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว เพ่ือให้พร้อมใช้งาน  
  ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาครบทุกรายการ  และแจ้งในบัญชีรายละเอียดสิ่งของที่
เสนอราคาด้วยว่าสิ่งของที่เสนอขายเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใด รุ่นใด หรือเครื่องหมายอะไร และผลิตจากประเทศใด 
  ๔.๕ กรม จะใช้ชื่อและคุณลักษณะเฉพาะของกองทัพบก ตามหนังสือแนบท้ายเอกสาร
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักในการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะ ผู้เสนอราคา
จะต้องส่งเอกสารและรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล ไปพร้อมการเสนอราคา 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรม จะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ  ส าหรับผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ต้องส่งมอบสายไฟ ชนิด NYY ๔C
เบอร์ ๑๖ และสายไฟชนิด NYY ๔C เบอร์ ๑๐ ความยาวสายไฟแต่ละชนิด ไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร จ านวนอย่าง
ละ ๑ ชุด พร้อมตู้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า  จ านวน ๑ ตู้ 
  ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งของตัวอย่าง  เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๗  KVA และ ขนาด ๓๗ 
KVA  รายการละ  ๑  เครื่อง เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาในวันที่____________
ระหว่างเวลา         น. ถึง         น.  ณ ห้องประกวดราคาและสอบราคาของกรมการทหารช่าง อาคารสโมสร
นายทหารประทวน  ค่ายภาณุรังษี อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ทั้งนี้กรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ 
ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว  
  ๔.๗ เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ  ผู้เสนอราคาต้องแนบค าแปลเป็นภาษาไทยที่ถูกต้อง
สมบูรณ์   โดยผู้เชี่ยวชาญการแปลที่จดทะเบียนไว้กับส านักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้แปล   และรับรองค าแปล 
พร้อมแนบส าเนาหลักฐานการจดทะเบียนของผู้แปลมาด้วย 
   กรณีที่ค าแปลเอกสารเป็นภาษาไทยกับฉบับภาษาอังกฤษมีข้อความขัดแย้งกัน         
ทางราชการจะถือเอาภาษาไทยเป็นหลักในการพิจารณา หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าค าแปลที่
ขัดแย้งนั้นก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้เสนอราคารายอื่นอย่างเห็นได้ชัด ทางราชการจะถือว่าเป็นการ
ผิดเงื่อนไขในสาระส าคัญ ซึ่งอาจไม่รับพิจารณาผู้เสนอราคารายนั้นก็ได้ 
  ๔.๘ เอกสารที่เสนอต่อทางราชการต้องประทับตรา บริษัท,ห้าง,ร้าน (ถ้ามี) และลงนามก ากับ
ไว้ด้วยทุกหน้า 



 ๕ 

  ๔.๙ ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อน   ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๔.๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ่  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึง  ๑๖.๓๐  น. 
   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ 
๑.๕(๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม ่
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และ กรมจะพิจารณาลงโทษ   
ผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้ นเป็นผู้ที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
  ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคารอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่ง
ดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
ปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
  ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิก
การพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวง
มีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 
  ๔.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้.- 
    (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
    (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
    (๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่
ก าหนด 
    (๔) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
    (๕) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 ๕. หลักประกันการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
โดยใช้หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุไว้ในข้อ 
๑.๔ (๑) เป็นหลักประกัน จ านวน ๑๓๑,๐๕๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน)  
  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้.- 
  ๕.๑ หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน    
ดังระบุในข้อ ๑.๔(๑) 

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


 ๖ 

  ๕.๒ เช็คที่ธนาคาร สั่งจ่ายให้แก่  “กองทัพบก โดย กรมการทหารช่าง”  โดยเป็นเช็คลงวันที่
ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
ของทางราชการ 
  ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  กรณีที่ผู้เสนอราคาน าเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกัน
การเสนอราคา  จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง  ในวันที่ 
    ระหว่างเวลา          น. ถึง          น. 
  หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้  กรม  จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกัน  ภายใน  
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ๓ ล าดับแรก  
จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  กรม จะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวมต่่าสุด 
  ๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓  หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตาม ข้อ ๔ แล้ว  คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือ 
ผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี ้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ กรม เท่านั้น 
  ๖.๓ กรม  สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของ กรม 
   (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
  ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือกรมมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใด
ที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
  ๖.๕ กรม ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
มิได ้รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่า
จะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นเสนอราคากระท าการโดย   
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ไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นข้อเสนอแทน   
เป็นต้น 
  ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท า
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕  กรม มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา
ที่ได้รับการคัดเลือกรายดังกล่าวออก  และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 ๗. การท่าสัญญาซื้อขาย 
  ๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน  
ภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ  นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ  กรมจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ
แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบ ุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
  ๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน  
ภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑  ผู้ชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ กับกรม ภายใน ๗ 
วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา
สิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี้ 
   (๑) เงินสด 
   (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่   " กองทัพบก โดย กรมการทหารช่าง "  ซึ่งเป็นเช็คลง
วันที่ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
   (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ   ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุ
ในข้อ ๑.๔(๒) 
   (๔) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ    
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง
เวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่ กวพ. ก าหนด 
   (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการยื่น
ข้อเสนอ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 
 ๘. อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐  ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ต่อวัน 
 
 ๙. การรับประกันความช่ารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ  โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขหรือ
เปลี่ยนให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
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 ๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
  ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาพัสดุที่เสนอ
ขาย แต่ทั้งนี้ จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔(๓) หรือหนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการ
พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วน
ราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔(๓) ให้แก่กรมก่อนการ
รับช าระเงินล่วงหน้านั้น 
 ๑๑. การจ่ายเงิน 
  ทางราชการจะจ่ายเงินค่าสิ่งของให้กับผู้ขาย  เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของไว้ถูกต้องครบถ้วน
ตามสัญญาแล้ว 
 ๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  ๑๒.๑ การจัดซื้อครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จากส านักงบประมาณแล้ว และในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จากส านักงบประมาณเพ่ือการจัดหาในครั้งดังกล่าว กรมการทหารช่าง 
สามารถยกเลิกการจัดหาได้ 
  ๑๒.๒ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี ขณะนี้ กรม ยัง
ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณอ่ืนใดในการด าเนินการครั้งนี้ 
   การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณ
ประจ าปีจากกองทัพบกแล้วเท่านั้น 
  ๑๒.๓ ทั้งนี้ หากกรมได้รับการสั่งจ่ายงบประมาณไม่ครบตามจ านวนที่ต้องการ กรม ขอ
สงวนสิทธิที่จะซื้อตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจริง 
  ๑๒.๔ เมื่อ กรม ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได้
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้น
ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี ดังนี้.- 
   (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
   (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืน
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ  
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
  ๑๒.๕ ผู้เสนอราคาซึ่ง กรม ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่   
ทางราชการก าหนดตามระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
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ค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๑๒.๖ กรม สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไป
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  ๑๒.๗ กรณีที่นิติบุคคลต่างด้าวเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  เมื่อ     
ลงนามสัญญาแล้วสัญญาจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อนิติบุคคลต่างด้าวนั้นได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ พ.ร.บ.
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๔๒ แล้วเท่านั้น 
  ๑๒.๘ ในกรณีที่ กรม ต้องการให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ของทางราชการให้มีความรู้ความ
ช านาญในการใช้งาน และการปรนนิบัติบ ารุงที่ถูกต้อง ผู้ขายจะต้องด าเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตามจ านวนที่ 
กรม เห็นสมควรให้มีความรู้ความช านาญในการใช้งาน และการปรนนิบัติบ ารุงพัสดุดังกล่าว และผู้ขายจะต้อง
จัดท าวีดีโอเทป และแผ่นซีดี แสดงวิธีการใช้งาน และการปรนนิบัติบ ารุงที่ถูกต้อง โดยใช้ค าบรรยายเป็น
ภาษาไทย พร้อมกับการส่งมอบพัสดุให้กับ กรม จ านวน ๑ ชุด ด้วย 
   ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของทางราชการ, การจัดท าวีดีโอเทป และแผ่นซีดี 
ดังกล่าว เป็นภาระของผู้ขาย 
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