
( ราง ) 
ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ  

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหลงทองเทีย่วในเขตทหารของกองทพับก และ
โครงการสงเสริมการทองเที่ยวตามธรรมชาติ (ภาคเหนือ) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

โครงการพัฒนาแหลงทองเทีย่วเชิงสันทนาการของจังหวดัพิษณุโลก ในหนวยทหาร คาย
สมเด็จพระเอกาทศรถ อําเภอเมือง จงัหวัดพิษณุโลก ดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)  
 
                 กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ มีความประสงค
จะประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในเขตทหารของกองทัพบก และโครงการ
สงเสริมการทองเที่ยวตามธรรมชาติ (ภาคเหนือ) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงสันทนาการของจังหวัดพิษณุโลก ในหนวยทหาร คายสมเด็จพระ
เอกาทศรถ อาํเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดวยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส (e-bidding) 
ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๔๓,๙๖๒,๘๔๐.๐๐ บาท (สี่
สิบสามลานเกาแสนหกหมื่นสองพันแปดรอยสี่สิบบาทถวน) ตามรายการ ดังนี ้
          ๑. Bolt Ø ๒๕ ม.ม. จํานวน ๒๒๐ ตัว 
          ๒. FD  Ø    ๒ นิ้ว   จํานวน ๒๐ ชุด 
          ๓. Load Center Panel จํานวน ๓ ชุด 
      ........................ฯลฯ........................................... 
  

  

 วัสดุกอสรางโครงการพัฒนา
แหลงทองเที่ยวเชิงสันทนาการ
ของจังหวัดพิษณุโลก ในหนวย
ทหาร คายสมเด็จพระเอกาทศ
รถ อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 

จํานวน ๑  งาน 

 
 
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                 ๔. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทาํสัญญากับ
หนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร
ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
                 ๕. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชือ่ผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อให
เปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึง
นิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการ
ดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดภุาครฐักําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายืน่ขอเสนอ
ใหแกกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสครั้งนี ้
                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึน้ศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสัง่ใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๑๑. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) 
ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด (บช.๑) 
                 ๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 



กําหนด (บช.๑) 
                 ๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชี
ธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงิน
สดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
  
 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที ่........................ ระหวาง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลด
เอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอน
วันเสนอราคา  
                ผูสนใจสามารถดูรายละเอยีดไดที่เว็บไซต http://www.army๓.mi.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ตอ 
๗๓๓๕๔ ในวันและเวลาราชการ 
                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ / กองอํานวยการ
กอสรางฯ ผานทางอีเมล yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือชองทางตามที่
กรมบัญชีกลางกาํหนด ภายในวันที ่........................ โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / 
กองอํานวยการกอสรางฯจะชีแ้จงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต 
http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................  
  
  ประกาศ ณ วันที ่       ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
  

  

  

  

  

   

ฉลองชัย ชัยยะคํา  

(พลตรีฉลองชัย ชัยยะคํา) 

รองแมทัพภาคที่ ๓/รองผูอาํนวยการกอสรางฯ 

ทําการแทน 

แมทัพภาคที ่๓/ผูอํานวยการกอสรางฯ 

  
หมายเหต ุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ 
๑ และเอกสารสวนที่ ๒) ในระบบ e-GP ไดต้ังแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา  
 
  
 

สําเนาถูกตอง  
  

ยงยุทธ คุมแพทย  
(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)  

 นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคที ่
3 

 

 ประกาศขึ้นเว็บวันที ่๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 



( ราง ) 
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  

เลขที่ ........................  
การซื้อโครงการพัฒนาแหลงทองเทีย่วในเขตทหารของกองทัพบก และโครงการสงเสริม
การทองเที่ยวตามธรรมชาติ (ภาคเหนือ) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการพัฒนา

แหลงทองเทีย่วเชิงสันทนาการของจังหวัดพิษณุโลก ในหนวยทหาร คายสมเด็จพระเอกา
ทศรถ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ  
ลงวันที่        ธันวาคม ๒๕๖๐  

 
                  กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ ซึ่งตอไปนี้
เรียกวา "กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓/กองอํานวยการกอสรางฯ" มีความประสงคจะ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี ้
ตามรายการ ดังนี ้
          ๑. Bolt Ø ๒๕ ม.ม. จํานวน ๒๒๐ ตัว 
          ๒. FD  Ø    ๒ นิ้ว   จํานวน ๒๐ ชุด 
          ๓. Load Center Panel จํานวน ๓ ชุด 
      ........................ฯลฯ........................................... 
  

  

 วัสดุกอสรางโครงการพัฒนา
แหลงทองเที่ยวเชิงสันทนาการ
ของจังหวัดพิษณุโลก ในหนวย
ทหาร คายสมเด็จพระเอกาทศ
รถ อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 

จํานวน ๑  งาน 

 
 
พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพ
ที่จะใชงานไดทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อ
ดวยวธิีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสฉบบันี้ โดยมีขอแนะนาํและขอกาํหนด ดังตอไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
                          ๑.๑     รายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนกิส  
                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทัว่ไป  
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน  
                                    (๑)   หลกัประกันการเสนอราคา  
                                    (๒)   หลกัประกันสัญญา  
   
                          ๑.๕     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผูมผีลประโยชนรวมกัน  
                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม  
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส  
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑  
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒  
  
                 ๒.    คุณสมบัตขิองผูยื่นขอเสนอ 
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทํา
สัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบยีบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่
ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจง
เวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 



ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจใน
การดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 
                          ๒.๗    เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว 
                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่น
ขอเสนอใหแก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ณ วนัประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยาง
เปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
                          ๒.๑๐    ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๑    ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนใน
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : 
e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                          ๒.๑๒    ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด (บช.๑) 
                          ๒.๑๓    ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงิน
ผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจ
จายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
   
                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 
                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกบัการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 
                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
                                           (ก)   หางหุนสวนสามญัหรือหางหุนสวนจาํกัด ใหยื่น
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมอีํานาจ
ควบคุม (ถาม)ี พรอมทั้งรับรองสําเนาถกูตอง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ 
ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี และบญัชีผูถือหุนรายใหญ (ถาม)ี พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคล
ที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการ
เขาเปนหุนสวน (ถามี) สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะ
เปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) 
ของผูรวมคา แลวแตกรณ ี
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตอง
แนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตาม
บัญชีเอกสารสวนที ่๑ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเลก็ทรอนิกสจะ
สรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชี
เอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
                                   (๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอาํนาจใหบุคคลอื่นกระทําการ



แทนใหแนบหนังสือมอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตัวตน
ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หากผูรับมอบอาํนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผู
ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานัน้ 
                                   (๒) แคตตาล็อกและแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของกองทัพบก ตามขอ ๔.๔ 
                                   (๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 
   
                                        (๔) ใบเสนอราคาซื้อ 
                                   (๕) สําเนาผลงานประเภทเดียวกันไมเกิน ๕ ป ในวงเงินไมนอย
กวา ๑๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบสามลานบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ
หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการ
กอสรางฯ เชื่อถือ 
                                   (๖) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะ
เปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนใน
สาระสําคัญ (บช.๑) 
                                   (๗) บัญชีเอกสารสวนที ่๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกบัการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตอง
แนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตาม
บัญชีเอกสารสวนที ่๒ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเลก็ทรอนิกสจะ
สรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชี
เอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามทีก่ําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ 
โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถกูตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐาน
แสดงตัวตนและทําการยืนยันตวัตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ 
PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาได
เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ 
ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้ง
ตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตวัเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสาํคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษอีากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ
คาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิง
สันทนาการของจังหวัดพิษณุโลก ในหนวยทหาร คายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตําบลอรัญญิก 
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน 
ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยนืราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนได
เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพสัดุไมเกิน 
๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กองทัพบก 
โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯ ใหสงมอบพัสด ุ
                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของ กองทัพบก ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพจิารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 
๓/กองอํานวยการกอสรางฯจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
   
   
                          ๔.๕     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส
ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสในวันที่ ........................  ระหวาง
เวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถอืตามเวลา
ของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนิกสเปนเกณฑ 
                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสาร



การยื่นขอเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาใน
รูปแบบไฟลเอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอ
ตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถกูตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File 
กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการเสนอราคาใหแก 
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่น
ขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอทีม่ีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่น
ขอเสนอ 
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามี
การกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่น
ขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯ จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต 
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอ
รายนั้นมิใชเปนผูริเร่ิมใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการ
พิจารณาของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯ 
                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี ้
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และ
ภาษีอื่นๆ (ถาม)ี รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการ
เสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด 
                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทาํความเขาใจในระบบและ
วิธีการเสนอราคาดวยวธิีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ของกรมบัญชกีลางที่แสดงไวในเว็บไซต 
www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกบัการเสนอ
ราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนกิส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยาง
ใดดังตอไปนี้ จํานวน ๒,๑๙๘,๑๔๒.๐๐ บาท (สองลานหนึ่งแสนเกาหมื่นแปดพนัหนึ่งรอยสี่
สิบสองบาทถวน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟท
ลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวนันั้นไมเกิน ๓ 
วันทําการ 
                          ๕.๒     หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนกิสของธนาคารภายในประเทศ
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          ๕.๔     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้าํ
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตร
รัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปน
หลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหกองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯตรวจสอบความถกูตองในวันที่........................ ระหวาง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                          กรณีทีผู่ยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" 
ประสงคจะใชหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการ



เสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี ้
                          (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อ
กิจกรรมรวมคาดังกลาว เปนผูยื่นขอเสนอ 
                          (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อ
ผูเขารวมคารายที่สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่น
ขอเสนอ 
                          ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา 
กิจการรวมคาที่จดทะเบยีนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกจิการคา กระทรวงพาณิชย 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี ้กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/
กองอํานวยการกอสรางฯจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจาก
วันที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯไดพิจารณาเห็นชอบรายงาน
ผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่ง
เสนอราคาต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือ
ขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว  
                          การคืนหลักประกนัการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมี
ดอกเบี้ย 
                 ๖.    หลักเกณฑและสทิธิ์ในการพิจารณา 
                          ๖.๑     ในการพจิารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา  
                          ๖.๒     การพจิารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๖.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือ
ยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตอง
ตามขอ ๔ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณา
ขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอยีดแตกตาง
ไปจากเงื่อนไขที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯกาํหนดไวใน
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ
แตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสยีเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรอืเปนการ
ผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
                          ๖.๔     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯ
สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมกีารผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ไมปรากฏชือ่ผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชี
รายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 
ของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ 
                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอยีดแตกตางไปจากเง่ือนไขที่กําหนดใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทาํใหเกิดความไดเปรียบ
เสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น 
                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสหรือในการทํา
สัญญา คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย 
กองทัพภาคที ่๓/กองอาํนวยการกอสรางฯมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจรงิเพิ่มเติมได 
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับ
ราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                          ๖.๖     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯ
ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และ
อาจพจิารณาเลือกซื้อในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ 
เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคญั และใหถอืวาการตัดสินของ กองทัพบก โดย 
กองทัพภาคที ่๓/กองอาํนวยการกอสรางฯเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย 
หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯ 
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไม



วาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่น
ขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรอืใชชื่อบคุคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน  
                               ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่าํสุด เสนอราคาต่ําจน
คาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสได คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาํใหเชือ่ไดวา ผูยื่น
ขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคํา
ชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓/กองอาํนวยการกอสรางฯ มีสิทธิที่
จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยืน่ขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายหรอืคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการ
กอสรางฯ  
                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญากองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯอาจประกาศยกเลกิการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามี
การกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอทีช่นะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกบัผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยาง
เปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวา
กระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                 ๗.     การทําสญัญาซื้อขาย 
                          ๗.๑     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสง
มอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซ้ือกองทัพบก โดย 
กองทัพภาคที ่๓/กองอาํนวยการกอสรางฯจะพิจารณาจัดทาํขอตกลงเปนหนังสอืแทนการทาํ
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 
                          ๗.๒     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสง
มอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการ หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯเห็นวาไมสมควรจดัทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสญัญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ทําขอตกลงเปนหนังสือ กบักองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจาํนวนเงิน
เทากับรอยละ ๕ ของราคาคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกองทัพบก โดย 
กองทัพภาคที ่๓/กองอาํนวยการกอสรางฯยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้
                          (๑)     เงินสด 
                          (๒)     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลง
วันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วัน
ทําการ 
                          (๓)     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกัน
อิเล็กทรอนิกสตามวธิีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
                          (๔)     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงนิทุน
หลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้าํ
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรฐับาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจาก
วันที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อ
ซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ไดรับมอบไวแลว 
                 ๘.    คาจางและการจายเงิน 
                          กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะจายคา
สิ่งของซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวงแลวใหแกผูยื่น
ขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญา
ซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการ
กอสรางฯ ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว 
                 ๙.    อัตราคาปรับ 



                          คาปรับตามแบบสญัญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซ้ือขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคา
สิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน 
                 ๑๐.    การรับประกันความชาํรุดบกพรอง 
                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบ
ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทาํขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกนัความชํารุด
บกพรองของสิ่งของที่ซ้ือขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา   ๑ เดือน    นับถัดจาก
วันที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ไดรับมอบสิ่งของ โดยตอง
รีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความ
ชํารุดบกพรอง 
   
                 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ 
                          ๑๑.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทาํได ตอเมื่อกองทัพบก โดย 
กองทัพภาคที ่๓/กองอาํนวยการกอสรางฯไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ แลวเทานั้น  
                          ๑๑.๒   เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสราง
ฯไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของ
นั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาว ีดังนี ้
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซ้ือขายดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วนั นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ 
เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย 
หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาต
เชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิด
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาว ี
                          ๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซ้ือเปนหนังสือภายในเวลา
ที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯจะ
ริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรอืเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันการยืน่ขอเสนอ
ทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งจะพจิารณาใหเปนผู
ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
                          ๑๑.๔   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯ
สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือขอกาํหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซ้ือเปน
หนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี  
                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉยัของ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯ คําวินจิฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด 
และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม  
                          ๑๑.๖   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯ
อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหาย
ใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓/กองอํานวยการกอสรางฯไมได  
                                   (๑)    กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓/กองอาํนวยการ
กอสรางฯไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทาํ
การจัดซื้อคร้ังนี้ตอไป 
                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลกัษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อ
หรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือ
ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกบัผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ใน
การเสนอราคา หรอืสอวากระทาํการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 



                                   (๓)    การทําการจัดซือ้ครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหาย
แกกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ หรือกระทบตอประโยชน
สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
                 ๑๒.    การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบยีบ 
                             ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปน
ผูขายตองปฏบิัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบยีบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏบิัตงิานของผูประกอบการ 
                             กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯ สามารถ
นําผลการปฏบิัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย
เพื่อนํามาประเมนิผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                             ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะ
ถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทาํสัญญากบักองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการ
กอสรางฯ ไวชั่วคราว 

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ  
       ธันวาคม ๒๕๖๐  

 
 
 

 

 


