
( ร่าง ) 
 ร่างประกาศกองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

             เรื่อง    ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สนบัสนุนทหารช่าง โครงการซ่อมปรับปรงุถนนเรง่ด่วน 
                       ตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
                       งานซ่อมปรบัปรุงถนนในพื้นที่ อ าเภอพรหมพริาม จังหวัดพิษณุโลก  
                       ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)   

------------------------------------------ 
                 กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ มีความประสงค์จะประกวดราคา
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สนับสนุนทหารช่าง โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานซ่อมปรับปรุงถนนในพื้นที่ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ 
เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๑๘๖,๖๕๐.๐๐ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามรายการ 
ดังนี้  
                  ๑. ลูกรงั                                           จ านวน     ๙,๓๐๙  ลูกบาศก์เมตร 
                  ๒. ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์                       จ านวน        ๔๑๓  ตัน 
                  ๓. น้ ายางพาราผสมสารผสมเพิม่               จ านวน    ๘๑,๖๐๐ ลิตร 
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย  
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกจิการ  
                ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง  
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายวัสดุก่อสร้างถนนและต้องมีผลงานประเภท
ขายวัสดุก่อสร้างถนนไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๕๙๓,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน ที่ กองทัพ
ภาคที่ ๓ เช่ือถือ ซึ่งผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของถูกต้องเรียบร้อยแล้วทั้งสัญญา  
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองทัพบก โดย 
กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท า
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน  
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  



                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด  
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด (บช.๑)  
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป .ป.ช. 
ก าหนด  
                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ใน
วันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา  
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเ่ว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕๒๔๕๐๗๐-๙ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและ
เวลาราชการ 
                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิม่เตมิเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายัง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการกอ่สร้างฯ ผ่านทางอีเมล์ 
yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรอืช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด ภายในวันที่ ........................ โดย
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯจะช้ีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ 
http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................     
 
      ประกาศ  ณ  วันที่        สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑    
   
  
                                                                        พลตรี        - ร่าง - 

       ( ฉลองชัย ชัยยะค า)  
รองแมท่ัพภาคที่ ๓/รองผู้อ านวยการก่อสร้างฯ ท าการแทน  

     แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อ านวยการก่อสร้างฯ   
 
   
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร 
              ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา  
  
  
ส าเนาถูกต้อง    
ยงยุทธ คุ้มแพทย์   
(พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์)   
 นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทพัภาคที่ 3   
 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๗ สงิหาคม ๒๕๖๑  
 โดย พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3  
 



( ร่าง ) 
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที่ ........................ 
การซื้อวัสดุก่อสร้าง สนับสนุนทหารช่าง โครงการซ่อมปรบัปรุงถนนเรง่ด่วนตามนโยบายรัฐบาล  
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๑ งานซ่อมปรบัปรุงถนนในพื้นที่  

อ าเภอพรหมพริาม จงัหวัดพิษณุโลก 
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

ลงวันที่        สิงหาคม ๒๕๖๑ 
----------------------------------------  

                  กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ซึง่ต่อไปนีเ้รียกว่า "กองทัพบก 
โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 
                  ๑. ลูกรงั                                          จ านวน     ๙,๓๐๙  ลูกบาศกเ์มตร 
                  ๒. ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์                       จ านวน        ๔๑๓  ตัน 
                  ๓. น้ ายางพาราผสมสารผสมเพิม่               จ านวน    ๘๑,๖๐๐ ลิตร 
                  พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเกบ็ อยู่ในสภาพที่
จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามทีก่ าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์    
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์   
                          ๑.๓     สญัญาซื้อขายทั่วไป   
                          ๑.๔     แบบหนังสอืค้ าประกัน   
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา   
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา   
                          ๑.๕     บทนิยาม   
                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน   
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม   
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์   
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑   
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒    
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย  
                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  
                        ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของ
รัฐไว้ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง  



                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็น     
ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  
                          ๒.๗    เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายวัสดุก่อสร้างถนนและต้องมีผลงานประเภทขายวัสดุ
ก่อสร้างถนนไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๕๙๓,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
และเป็นผลงาน ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน ที่ กองทัพภาคที่ 
๓ เช่ือถือ ซึ่งผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของถูกต้องเรียบร้อยแล้วทั้งสัญญา  
                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ 
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  
                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน  
                          ๒.๑๐    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
                          ๒.๑๑    ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  
                          ๒.๑๒    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด (บช.๑)  
                          ๒.๑๓    ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่ เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ  
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ  
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล  
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อม
ทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี  
 



                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format)  
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 
๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)  
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างนอ้ยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบ
หนังสือมอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบ
อ านาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น  
                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 
๔.๔ ดังนี้  
                                 - ดินลูกรัง (คุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนดพิเศษ ที่ สว.พิเศษที่ ๑/๒๕๖๐    
กรมทางหลวง พร้อมทั้งแนบส าเนาผลการทดสอบตัวอย่างวัสดุมาด้วย) 
                                 - ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
                                          - น้ ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (คุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนดพิเศษ 
 ที่ สว.พิเศษที่ ๑/๒๕๖๐ ข้อ ๒.๕ จากกรมทางหลวง พร้อมทั้งให้แนบใบรายงานผลการทดสอบจาก
สถาบัน วิจัยยาง กรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือจากหน่วยงานอื่นใดที่ได้รับการรับรอง) 
                          (๓)    ส าเนาหนังสือรับรองผลงานในการขายวัสดุก่อสร้างถนนประเภทดังกล่าว 
ไม่เกิน ๕ ปี และส าเนาสัญญาซื้อขาย ที่ออกโดยส่วนราชการหรือสถาบันที่น่าเช่ือถือตามหนังสือรับรองผลงาน
ที่ยื่น พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๔)    ใบเสนอราคา 
                                   (๕)    แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.๑)  
                                   (๖)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                                   (๗)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format)  
                                   ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)  
                 ๔.    การเสนอราคา  
                        ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว 
และราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบ



เสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่
ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง     
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ กองอ านวยการก่อสร้างฯ กรม
ทหารช่างที่ ๓ โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานซ่อมปรับปรุงถนนในพื้นที่ อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก   
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอ
ราคาโดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้  
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๔๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการ
ก่อสร้างฯ ให้ส่งมอบพัสดุ  
                          ๔.๔     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
กองทัพบก ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพจิารณา 
หลักฐานดังกล่าวนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯจะยึดไว้เป็นเอกสารของทาง
ราชการ 
                                    ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                                   ห้ามมิให้ผู้ยื่นข้อเสนอส าเนาเอกสารคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการ
ละเอียดจากต้นฉบับของทางราชการที่แนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อมาย่ืนเป็นเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๔.๕     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์  
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. 
และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  
                          เมื่อพ้นก าหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ 
และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด  
                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) 
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้
ยื่นข้อเสนอ  
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเปน็ธรรม
ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม     



คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ กองทัพบก 
โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มี
การกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 
/ กองอ านวยการก่อสร้างฯ  
                          ๔.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้  
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา ที่ก าหนด  
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้  
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  
                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน ๔๕๙,๓๓๓.๐๐ 
บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรื
อดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันท าการ 
                          ๕.๒     หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          ๕.๔     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนงัสอื
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้อง
ส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯตรวจสอบความ
ถูกต้องในวันที่........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุช่ือผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือ
ค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้ 
                          (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือกิจกรรมร่วมค้า
ดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
 
 
 
 



                          (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือผู้เข้าร่วมค้าราย    
ที่สัญญาร่วมค้าก าหนดให้เป็นผู้เข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ " หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่     
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการ
ก่อสร้างฯจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 
๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว 
เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อ
ได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  
                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธ์ิในการพิจารณา  
                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กองทัพบก 
โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา   
                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กองทัพบก โดย 
กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม  
                          ๖.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯก าหนดไว้ใน
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้
เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจ
พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  
                          ๖.๔     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่  ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯสงวนสิทธ์ิไม่
พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้  
                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายช่ือผู้รับเอกสารประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิ เล็กทรอนิกส์  ของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ /               
กองอ านวยการก่อสร้างฯ  
                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์  
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น  
                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ /           
กองอ านวยการก่อสร้างฯมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / 
กองอ านวยการก่อสร้างฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง  
                          ๖.๖     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะ
ไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือ



ขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณา
จัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือ ว่าการตัดสินของ 
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย 
หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ
การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น   
                               ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นช้ีแจง
และแสดงหลักฐานที่ท าให้เช่ือได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ มี
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ   
                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสัญญากองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้าง
ฯอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอ   
ที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอืน่ 
หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา 
หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา  
                 ๗.     การท าสัญญาซื้อขาย  
                          ๗.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการ
ก่อสร้างฯจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้  
                          ๗.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการ หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯเห็นว่าไม่
สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขาย
ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือ กับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ /        
กองอ านวยการก่อสร้างฯภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวน
เงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / 
กองอ านวยการก่อสร้างฯยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
                          (๑)  เงินสด  
                          (๒)  เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ 
ดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันท าการ  
                          (๓)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด  
                          (๔)   หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต   
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนงัสอื
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)  
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย  



                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว  
                          หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกองทัพบก โดย 
กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ได้รับมอบไว้แล้ว  
                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
                          กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้    
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และกองทัพบก 
โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว  
                 ๙.    อัตราค่าปรับ  
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือ
ข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน  
                 ๑๐.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือท าข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ เดือน นับถัดจากวันที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการ
ก่อสร้างฯ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  
                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธ์ิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ  
                          ๑๑.๑   เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ ต่อเมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กอง
อ านวยการก่อสร้างฯได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่านั้น   
                          ๑๑.๒   เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯได้คัดเลือกผู้ยื่น
ข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่ง
หรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดนิอยู ่
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็น
ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรม
เจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้  
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น  
                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
 
 
 
 



                          ๑๑.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯได้
คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่ก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กองทัพบก 
โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
                          ๑๑.๔   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯสงวนสิทธ์ิที่จะ
แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของ
ส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)   
                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการ
ก่อสร้างฯ ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม   
                          ๑๑.๖   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯอาจประกาศยกเลิก
การจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/ 
กองอ านวยการก่อสร้างฯไม่ได้   
                                   (๑)    กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯไม่ได้รับการ
จัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป  
                                   (๒)    มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดใน
การเสนอราคา  
                                   (๓)    การท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทัพบก โดย 
กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ  
                                   (๔)    กรณีอื่นในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ  
                             ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด  
                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  
                             กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ สามารถน าผลการ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อน ามาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  
                             ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือท าสัญญากับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ไว้ช่ัวคราว  
 

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ  
               (ลงช่ือ) พันเอก ยงยทุธ  คุ้มแพทย์ 

              สิงหาคม ๒๕๖๑   


