
 

 

          -ส ำเนำคู่ฉบบั- 
                                            
 
                                     ประกาศกองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

   เรื่อง   สอบราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ ์แผนงานปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
  สาย บ้านยีลาบัน หมู่ที่ ๑๑ - บ้านคอลอกาเอ หมู่ที่ ๕ ต าบลตลิ่งชัน – บาเจาะ  
  อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
                                                ---------------------------------------------------- 
           กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  มีความประสงค์จะจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์ 
แผนงานปรับปรุงซ่อมแซมถนน สาย บ้านยีลาบัน หมู่ที่ ๑๑ - บ้านคอลอกาเอ หมู่ที่ ๕ ต าบลตลิ่งชัน - บาเจาะ  
อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จ านวน ๓๐ (สามสิบ) รายการ  

 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.- 
           ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว และต้องมีผลงานประเภทเดียวกันไม่เกิน ๕ ป ี
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๒๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงาน ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน
ที่กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ เชื่อถือ  
           ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
           ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
           ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาแก่ กองทัพภาคที่ ๓/
กองอ านวยการก่อสร้างฯ  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้ 
           ๕. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคลต่างด้าว จะต้องแนบเอกสารหลักฐานใบอนุญาตส าหรับประกอบธุรกิจ
บัญชีสอง และหรือใบอนุญาตส าหรับประกอบธุรกิจบัญชีสามตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ.๒๕๔๒ เพ่ือประกอบการพิจารณาของทางราชการด้วย 
 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  และต้องน าหนังสือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
(บช.๑) มาแสดงในวันยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของ
โครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 
 

/๘. คู่สัญญา  . . . 
 
 

 

- ส าเนาคู่ฉบับ - 
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 ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 ก าหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่……๑๘……-……..๒๘..……สิงหาคม ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ  
ณ แผนกพลาธิการกองทัพภาคที่ ๓/ฝ่ายจัดซื้อ/จ้างกองอ านวยการก่อสร้างฯ  ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และก าหนดเปิดซองสอบราคาในวนัที่.......๒๙........สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐๐๐ นาฬิกา 
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารชั้นประทวน กองทัพภาคท่ี ๓  ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อ าเภอเมืองพิษณุโลก  
จังหวัดพิษณุโลก  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาพร้อมรายละเอียดได้ที่ แผนกพลาธิการกองทัพภาคที่ ๓/
ฝ่ายจัดซื้อ/จ้างกองอ านวยการก่อสร้างฯ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
ตั้งแต่วันที่……๑๘……-……..๒๘..……สิงหาคม ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    
๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐-๙ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันเวลาราชการ (ดูข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ http://www.army3.mi.th     
หรือ www.gprocurement.go.th) 

 อนึ่ง การสอบราคาครั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ ยังไม่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณหรือเงินอ่ืนใดเพ่ือใช้ด าเนินการตามประกาศสอบราคาดังกล่าว  กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการ
ก่อสร้างฯ สามารถยกเลิกการจัดหาได้ 
           
          ประกาศดดณดดวันที่ดด๑๘ดดสิงหาคมดดพ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
                                               (ลงชื่อ) พลตรี  สมพงษ ์  แจ้งจ ารัส     

               ดด       ( สมพงษ ์  แจ้งจ ารัส ) 
                                  รองแมท่ัพภาคที่ ๓/รองผู้อ านวยการก่อสร้างฯ ท าการแทน 
                                                       แม่ทัพภาคท่ี ๓/ผู้อ านวยการก่อสร้างฯ 
แผนกพลาธิการ          
    
 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

ร.ท.   ร่าง  ส.ค.๖๐ 
จ.ส.ท.สุรศักดิ์   บุญเย็น พิมพ์/ทาน  ๑๗  ส.ค.๖๐
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   เอกสารสอบราคาซื้อเลขท่ี   ๔๒/๒๕๖๐ 

งานจัดซ้ือชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์ 

                                             ลงวันที่    ๑๘    สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 ----------------------------------------- 

                  กองทัพภาคที่  ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ มีความประสงค์จะจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์ 
แผนงานปรับปรุงซ่อมแซมถนน สาย บ้านยีลาบัน หมู่ที่ ๑๑ - บ้านคอลอกาเอ หมู่ที่ ๕  ต าบลตลิ่งชัน - บาเจาะ  
อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จ านวน ๓๐ (สามสิบ) รายการ    
 ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพ
ที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน า  
และข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
           ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
              ๑.๑ แบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ     
              ๑.๒ แบบใบเสนอราคา        
              ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย      
              ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 
                  (๑) หลักประกันสัญญา     
                        (๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า    
              ๑.๕ บทนิยาม        
                  (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                  (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม 
              ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร       
                        (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                        (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒   
           ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                   ๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ  
                   ๒.๒  ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของ ทางราชการและ     
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
                   ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                    ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    ๒.๕ กรณีท่ีเป็นนิติบุคคลต่างด้าว จะต้องแนบเอกสารหลักฐานในอนุญาตส าหรับประกอบ 
ธุรกิจบัญชีสอง และหรือใบอนุญาตส าหรับประกอบธุรกิจบัญชีสามตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 
พ.ศ.๒๕๔๒ เพ่ือประกอบการพิจารณาของทางราชการด้วย 

 

 

 

 

/๒.๖ ผู้ประสงค ์. . . 
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 ๒.๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะสอบราคาซื้อครั้งนี้  
และเป็นสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๒๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงาน     
ทีเ่ป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานเอกชนที่กองทัพภาคท่ี ๓ เชื่อถือ  
 ๒.๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ และต้องน าหนังสือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย (บช.๑) มาแสดงในวันยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะกรรมการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e - Government Procurement : e - GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 ๒.๙. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
           ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
              ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                   ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                         (๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
                              (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
                              (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีรายชื่อ  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                         (๒) ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                         (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นส าเนา 
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด      
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทางหรือผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)  
                         (๔) ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้ 
                               (ก) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ที่นายทะเบียนรับรอง 
และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                               (ข) ร้านสหกรณ์ จ ากัด ต้องมีส าเนาใบส าคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ พร้อม
วัตถุประสงค์ และทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
                               (ค) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีผู้เสนอราคา  
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

/(ง) บัญชีรายการ  . . . 
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                               (ง) บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคารวมทั้งรายการและ
จ านวนตัวอย่าง (ถ้ามี) 
                          (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ยื่นกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
              ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                         (๑) แคตตาล๊อก หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของ กองทัพบก                            
 (๒) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้ เสนอราคา 
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
 (๓) ใบเสนอราคา 
 (๔) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานประเภทเดียวกันไม่เกิน ๕ ปี  วงเงินไม่น้อยกว่า  
๓๒๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
 (๕) หนังสือแสดงบัญชีรายรับจ่าย (บช.๑)  
                         (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดได้ยื่นไปพร้อมกับซองเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
                  ๔. การเสนอราคา 
      ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคา ตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน   
จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม  
แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง  
                    ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ 
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  และภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่งค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ กองอ านวยการก่อสร้าง กองพันทหารช่างที่ ๘ บ้านยีลาบัน          
หมู่ที่ ๑๑ – บ้านคอลอกาเอ หมู่ที่ ๕ ต าบลตลิ่งชัน – บาเจาะ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา   
                     ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๑๘๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้  
              ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน  ๒๖๐  วัน นับจากวันที่    
ลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับแจ้งจาก กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ 
                   ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไปพร้อมใบเสนอราคา 
เพ่ือประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะยึดไว้เป็นเอกสาร
ของทางราชการ 
                    ส าหรับแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่าย
จะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา      
มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
              ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอจ านวนรายการละ  -  ชุด เพ่ือใช้ใน
การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการ
ก่อสร้างฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว 
กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา  

/๔.๖ ก่อนยื่นซองสอบราคา  . . . 
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             ๔.๖ ก่อนยื ่น ซองสอบราคา ผู้ เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญาแบบรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  ให้ถ้วนถี่และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา   
ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
            ๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง   
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า    "เสนอราคาตามเอกสารสอบราคา           
เลขที ่       ๔๒ /๒๕๖๐" ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองเสนอราคา ตั้งแต่วันที่    ๑๘   -   ๒๘     สิงหาคม ๒๕๖๐         
ในเวลาราชการ  พร้อมจัดท าบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพร้อมกับซองเสนอราคาด้วย  ณ  แผนกพลาธิการ
กองทัพภาคที่ ๓/ฝ่ายจัดซื้อ/จ้างฯ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
                   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕(๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                    หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองสอบราคา
ว่ามีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และ              
คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อ ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า
ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ  และมิได้เป็นผู้ริเริ่ม
ให้มีการกระท าดังกล่าว 
                 ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด   
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ  แหล่งชุมนุมนายทหารชั้นประทวน กองทัพภาคท่ี ๓  ค่ายสมเด็จพระนเรศวร-
มหาราช อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่      ๒๙      สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๐๐๐ นาฬิกา       
   การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
และในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง   ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
        ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
              ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาตัดสิน
ด้วยราคารวมต่ าสุดเป็นหลัก     
 
 
 

/๕.๒ หากผู้เสนอราคา  . . . 
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                   ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือ
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า 
จะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเท่านั้น 
                   ๕.๓ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา 
โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้  
                       (๑) ไม่ปรากฏผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของกองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ 
                           (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล ( บุคคลธรรมดา ) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                          (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                            (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
           ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
หรือ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ มีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
         ๕.๕ กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือ
ราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวนหรือขนาดหรือเฉพาะ
รายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญและให้ถือว่าการตัดสินของ  กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ 
เป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้ง กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ   
จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับ
การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต เช่นการเสนอราคาอันเป็น
เท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                         ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา     
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซอง      
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 ๖. การท าสัญญาซื้อขาย 
                   ๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการ
ของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณา จัดท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                   ๖.๒ ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการ
ของทางราชการ หรือ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ
ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ ๑.๓ กับ กองทัพภาคที่ ๓/
กองอ านวยการก่อสร้างฯ  ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  

/และจะต้อง . . . 
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และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นเงินเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้ กองทัพภาคที่ ๓/   
กองอ านวยการก่อสร้างฯ ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้.- 
                         (๑) เงินสด 
                         (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่  กองทัพบก  โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการ  
ก่อสร้างฯ  โดยเป็นเช็คลงวันทีท่ี่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
                         (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ข้อ ๑.๔ (๑) 
ให้ท าหนังสือค้ าประกันไว้ต่อ  กองทัพบก  โดย  กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ 
                         (๔) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบ 
ธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว   
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                         (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                                                ผู้ใช้พันธบัตรรัฐบาลไทยจะต้องจดทะเบียนในการใช้เป็นหลักประกันที่ธนาคาร  
แห่งประเทศไทยก่อน จึงจะรับไว้เป็นหลักประกัน 
               หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
สอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว  
  ผู้ชนะการสอบราคาต้องน าส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท        
ที่นายทะเบียนรับรองมีอายุไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันลงนามในสัญญา และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  (ถ้ามี) 
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
         ๗. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายก าหนดคา่ปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวร้อยละ ๐.๒๐ 
(ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ  
               ๘. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                   ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุ 
ในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า…..-…..เดือน......-......ปี  นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ 
ได้ดีดังเดิมภายใน.....-....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
       ๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
                   ๙.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑  เงินกู้จาก 
…........-………และเงินช่วยเหลือจาก.............-................  
                       การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ กองทัพภาคที่๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ ได้รับ
อนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณประจ าปี เงินกู้จาก...............-.............และเงินช่วยเหลือจาก...............-............เท่านั้น 
 ๙.๒ เมื่อ กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็น
ผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้วถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศก าหนดผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
การพาณิชยนาวี ดังนี้ 
 

/(๑) แจ้งการสั่ง . . . 
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  (๑) แจ้งการสั่ง หรือ น าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศ ต่อ ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน  ๗  วัน  นับแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อสิ่งของจากต่างประเทศเว้น
แต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                          (๒) จัดการให้สิ่งของที่ผู้ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียว 
กับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อน บรรทุกของลง
เรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                           (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
           ๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่ง  กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท า
สัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๖  กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการ
ก่อสร้างฯ อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ       
                   ๙.๔ กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือ
ข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 
 

 
                                                    กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

              (ลงชื่อ) พันเอก ยงยุทธ   คุ้มแพทย์    
                               ๑๘  สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


