
 
 
 
 
 
 
                                 รา่งประกาศกองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ 
                        เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง    งานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ช ารุด        
                                ในพ้ืนที่ ๓  จังหวัดชายแดนใต้ และ ๔ อ าเภอของ จังหวัดสงขลา  แผนงานปรับปรุง 
                                ซ่อมแซมถนน สาย บ้านยีลาบัน หมู่ที่ ๑๑  -  บ้านคอลอกาเอ หมู่ที ่๕ ต าบลตลิ่งชัน - บาเจาะ  
                                อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)            
                                        ---------------------------------------------- 

  กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  จ านวน ๙ (เก้า) รายการ ดังนี้   

๑. ดินลูกรัง  จ านวน ๑,๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร 
๒. หินคลุก  จ านวน ๓,๘๙๑ ลูกบาศก์เมตร 
๓. ยางฉาบผิว CSS-1 จ านวน     ๕๒ ตัน                                     

                               ฯลฯ 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.- 
 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ โดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว ซึ่งมี
ผลงานประเภทเดียวกันไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบสองล้านสี่แสนบาทถ้วน)  

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอให้แก่ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการ

ก่อสร้างฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามท าสัญญาตามท่ี กวพ. ก าหนด 
 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ และต้องน าหนังสือแสดงบัญชีราย   
รับรายจ่าย (บช.๑) มาแสดงในวันยื่นเอกสารสอบราคา ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย ของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคล    
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  ทั้งนี้  กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการ
ก่อสร้างฯ  สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์   กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้ มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่า 
เป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในส่วน
สาระส าคัญ เว้นแต่บุคคล หรือ นิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย ตามประกาศดังกล่าว หรือได้มี
การปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว  
 

/๗. บุคคล … 
 

- ส าเนาคู่ฉบับ - 
- ส าเนาคู่ฉบับ - 



                                                      - ๒ - 
 
 ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  ๘. ผู้เสนอราคา ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือ      
นิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้.- 
 ๘.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็น       
ผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ และต้องน า
หนังสือแสดงบัญชีรายรับจ่าย (บช.๑) มาแสดงในวันยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและ
แสดงบัญชีรายการรับจ่าย ของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ 
และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม ทั้งนี้  กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์   
กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้ มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่า เป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้ แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในส่วนสาระส าคัญ เว้นแต่บุคคล หรือ นิติบุคคลนั้นจะได้
แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย ตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอน
รายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว 
  ๘.๒ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
  ๙. กรณีผู้เสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า จะต้องมีคุณสมบัติตามแนวทางการปฏิบัติในการ
พิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า ตามหนังสือ ส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/
ว ๒๔๕๗ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๓  ดังนี้.- 
  ๙.๑ กรณีกิจการร่วมค้า ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการ ร่วมค้าที่   
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศ และเอกสาร
ประกวดราคา ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้างกิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้ที่เข้า
ร่วมค้า  มาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
  ๙.๒ กรณีกิจการร่วมค้า ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคล แต่ละ
นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศ และเอกสาร
ประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร ก าหนดให้
ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับกองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการ
ก่อสร้างฯ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว  เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วม
ค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 
                     ก าหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์      
ในวันที่              สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.     
                     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดย สามารถโหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์/ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา
ชุดละ    -     .- บาท (         -         ) ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และช าระเงิน  
 

/ผ่านทางธนาคาร … 
 



                                                      - ๓ - 
 
ผ่านทางธนาคารกรุงไทย   สาขาพิษณุโลก   ประเภทกระแสรายวัน  เลขที่ ๖๐๑-๖-๐๗๒๗๑-๐   ในระหว่าง   
วันที่                         สิงหาคม ๒๕๖๐          ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์         http://www.army3.mi.th    หรือ  
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ต่อ ๗๓๓๕๔  ในวัน  
และเวลาราชการ  
  อนึ่ง การประกวดราคาจ้างฯ ครั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  ยังไม่ได้รับ
อนุมัติงบประมาณ หรือเงินอ่ืนใดเพ่ือใช้ด าเนินการตามประกาศประกวดราคาดังกล่าว   กองทัพภาคที่ ๓/    
กองอ านวยการก่อสร้างฯ  สามารถยกเลิกการจัดหาได้ 
  
            ประกาศ     ณ    วันที่          เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
                                               (ลงชื่อ)   พลตรี   สมพงษ์   แจ้งจ ารัส 

                  ( สมพงษ์   แจ้งจ ารัส ) 
                                                 รองแม่ทัพภาคท่ี ๓/รองผู้อ านวยการก่อสร้างฯ ท าการแทน 
                                                            แม่ทัพภาคท่ี ๓/ผู้อ านวยการก่อสร้างฯ 
แผนกพลาธิการ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร.ท.   ร่าง  ส.ค.๖๐ 
จ.ส.ท.สุรศักดิ์     บุญเย็น พิมพ์/ทาน   ๒   ส.ค.๖๐ 
พ.อ.   ตรวจ  ส.ค.๖๐ 
พ.อ.   ตรวจ  ส.ค.๖๐ 
พ.อ.   ตรวจ  ส.ค.๖๐ 
พล.ต.   ตรวจ  ส.ค.๖๐ 
 
 
 
 
 

                        --------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

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


    ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 เลขที่              /๒๕๖๐ 

            จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ช ารุดในพ้ืนที่ ๓  จังหวัดชายแดนใต้             
                     และ ๔ อ าเภอของ จังหวัดสงขลา แผนงานปรับปรุงซ่อมแซมถนน สาย บ้านยีลาบัน หมู่ที่ ๑๑ –     
                         บ้านคอลอกาเอ หมู่ที่ ๕ ต าบลตลิ่งชัน – บาเจาะ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  

ตามประกาศ กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ 
ลงวันที่         สิงหาคม ๒๕๖๐ 

------------------------------------- 
  กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการ
ก่อสร้างฯ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  จ านวน      
๙ (เก้า) รายการ ดังนี้  

๑. ดินลูกรัง  จ านวน ๑,๒๘๐ ลูกบาศก์เมตร 
๒. หินคลุก  จ านวน ๓,๘๙๑ ลูกบาศก์เมตร 
๓. ยางฉาบผิว CSS-1 จ านวน     ๕๒ ตัน                                     

                               ฯลฯ 

                   ซึ่งวัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ใน
สภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ทบ. 
 ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 

 ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
 ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 
                (๑) หลักประกันการเสนอราคา 
     (๒) หลักประกันสัญญา 
  ๑.๕  บทนิยาม 
            (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
            (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
           (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
            (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒               
 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ 
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
 
 

/๒.๓ ผู้เสนอราคา … 
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  ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
  ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และหา้มท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 

                    ๒.๖  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลซื้อครั้งนี้ และเป็น
สัญญาเดียวกัน วงเงินไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบสองล้านสี่แสนบาทถ้วน)  ไม่เกิน ๕ ปี และเป็น
ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  เชื่อถือ   
                  ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  และต้องน าหนังสือแสดงบัญชีราย   
รับจ่าย (บช.๑) มาแสดงในวันยื่นเอกสารสอบราคา ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย ของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคล    
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  ทั้งนี้  กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการ
ก่อสร้างฯ  สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์   กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้ มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่า 
เป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในส่วน
สาระส าคัญ เว้นแต่บุคคล หรือ นิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย ตามประกาศดังกล่าว หรือได้มี
การปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว 
                       ๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                     ๒.๙ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
               ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
               ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
        (๑) ในกรณีเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
             (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ       
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
        (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

/(๓) ในกรณี… 
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                  (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
                   (๔)  ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
         (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ  ๑.๖ (๑) 
 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) แคตตาล็อก และแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

 (๒) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน   
 (๓) หลักประกันซองตามข้อ ๕ 
                             (๔) ใบเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  (๕) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานประเภทเดยีวกันกับงานที่ประมูลซื้อครั้งนี้ และเป็น
สัญญาเดียวกัน วงเงินไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบสองล้านสี่แสนบาทถ้วน)  ไม่เกิน ๕ ปี พร้อมทั้ง
รับรองส าเนาถูกต้อง 
          (๖) หนังสือแสดงบัญชีรายรับ – รายจ่าย (บช.๑) ที่ยื่นต่อสรรพากร 
   (๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
  ๔. การเสนอราคา 
 ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์  หรือหลักฐาน
แสดงตัวตนของผู้เสนอราคา 
 ๔.๒ ผู้เสนอราคาจ้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้อื่นๆ ทั้งปวง 
จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ กองอ านวยการก่อสร้างฯ กองพันทหารช่างที่ ๘ โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ถนนที่ช ารุดในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ และ ๔ อ าเภอ ของ  จังหวัดสงขลา  แผนงานปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
สาย บ้านยีลาบัน หมู่ที่ ๑๑ – บ้านคอลอกาเอ หมู่ที่ ๕ ต าบลตลิ่งชัน – บาเจาะ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 
 ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๑๘๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
     ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๒๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม    
ในสัญญาซื้อขาย         
   ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ของ ทบ. ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการ
ก่อสร้างฯ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
 

/ส าหรับแคตตาล็อก … 
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          ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์       
มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผล 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบภายใน  ๓ วัน  
 ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ   จ านวน .......-......ชุด   เพ่ือใช้ในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ภายในวันที่.............-.........................ระหว่าง
เวลา..........-..........น. ถึง .....-..........น. ณ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๓/
กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือ
หรือไม่ใช้แล้ว กองทัพภาคท่ี ๓ /กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา 
 ๔.๖ ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.๗  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่           สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.      
            เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน      
ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ  วันประกาศประกวดราคา 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อน หรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใด กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา     
อย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาลงโทษ 
ผู้เสนอราคา ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว   
  ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว
ต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
             ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้ อุทธรณ์และเห็นว่า       
การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  
ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้  
    ๔.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
           (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   
            (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี)            
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว   
 

/(๓) ผู้เสนอราคา … 
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  (๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา  
ที่ก าหนด  
           (๔) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา   

   (๕) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 ๕. หลักประกันการเสนอราคา 
            ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา 
โดยใช้หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุไว้ในข้อ 
๑.๔ (๑) เป็นหลักประกันจ านวน  ๑,๒๔๗,๗๓๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)   
   ๕.๑ หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ 
   ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ 
โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
   ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
         ในกรณีที่ผู้เสนอราคาน าเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย หรือพันธบัตรรัฐบาลไทยมาใช้เป็น
หลักประกันการเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคาส่งเช็คหรือพันธบัตรในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) ผ่านทางระบบ e – GP ในวันเสนอราคา และให้ผู้เสนอราคาส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวให้กับ 
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ ภายในวันที่      เดือน  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ภายใน ๕ วันท าการนับถัดจากวันเสนอราคา)    
        หลักประกันการยื่นข้อเสนอตามข้อนี้ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้าง  จะ
คืนให้ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่
ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือก ไว้ ๓ ล าดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้
พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
                             การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

   ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๓/
กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาตัดสิน โดยใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ าสุดเรียบตามล าดับ 
หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา   -   และพิจารณาจาก ราคารวมต่ าสุด  
      ๖.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด ดังนี้ 
 (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price)       ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ 
 (๒) ..................-.................................   ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ........-.......... 
 (๓) ..................-.................................   ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ........-.......... 
 (๔) ..................-.................................   ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ........-..........  
 (๕) ..................-.................................   ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ........-..........  
 โดยก าหนดให้น้ าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

/๖.๓ หากผู้เสนอราคา … 
 
 

http://www.gprocurement.go.th/
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 ๖.๓ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล  
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิด 
หลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ กองทัพภาคที่ ๓/
กองอ านวยการก่อสร้างฯ  เท่านั้น 
                   ๖.๔ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของ        
ผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ของ กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ   
  (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา (ส่วนราชการเลือกใช้ตามความจ าเป็น) 
 (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างแก่ผู้เสนอราคา รายอื่น 
                       ๖.๕ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล   
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจง
ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการ
ก่อสร้างฯ มิสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

 ๖.๖ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือ
ราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการ
หนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กองทัพภาคที่ ๓/       
กองอ านวยการก่อสร้างฯ  เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง กองทัพภาคที่ ๓/
กองอ านวยการก่อสร้างฯ  จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้เสนอราคาเป็น   
ผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท า
การโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นข้อเสนอ
ราคาแทน เป็นต้น 

                ๖.๗ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคามีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ         
มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออก และ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการ
ก่อสร้างฯ  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน  
 ๗. การท าสัญญาซื้อขาย  
              ๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  สามารถส่งมอบสิ่ งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ       
จะพิจารณาจัดท าข้อตกลงหรือเป็นหนังสือ แทนการท าสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้  
 

/๗.๒ ในกรณี … 
 
 



                                                                 - ๗ - 
 
 ๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน  ๕ วันท าการของทางราชการ หรือ กองทัพภาคที่ ๓ /กองอ านวยการก่อสร้างฯ  เห็นว่าไม่สมควรจัดท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องท าสัญญาซื้อขาย ตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับ กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  ภายใน  ๗ วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ ร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ได้ให้ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เงินสด 
 (๒) เช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่  กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการ
ก่อสร้างฯ  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
 (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ข้อ ๑.๔ 
(๑) ให้ท าหนังสือค้ าประกันไว้ต่อ  กองทัพบก  โดย  กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ 
 (๔) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียน
ให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่ กวพ. ก าหนด 
 (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
          หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะ
การยื่นข้อเสนอ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 ๘. อัตราค่าปรับ 
              ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ศูนย์จุดสองศนูย์ (๐.๒๐%) ต่อวัน 
 ๙. การรับประกันการช ารุดบกพร่อง 
               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขาย 
ตามแบบดังระบุในข้อ  ๑.๓  แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า    -   เดือน    -    ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซม 
แก้ไข เปลี่ยนใหม ่ ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน    -    วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
  ๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
                 ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ... -......ของราคาพัสดุ   
ที่เสนอขาย แต่ทั้งนี้ จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารในประเทศ  ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓)  หรือหนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ 
และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ชื่อแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน 
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ ก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้านั้น 
  ๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคา และอ่ืน ๆ 
        ๑๑.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากงบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๑ เงินกู้จาก
............-.........   และเงินชว่ยเหลือจาก.................-....................... 
 

/การลงนาม ... 
 



                                                      - ๘ - 
 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ ต่อเมื่อ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการ
ก่อสร้างฯ ได้รับอนุมัติเงิน ค่าพัสดุจากงบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๑  เงินกู้จาก..........-.......... และเงินชว่ยเหลอื
จาก...................-....................แลว้เท่านั้น 
        ๑๑.๒ เมื่อ กองทัพภาคที่ ๓ /กองอ านวยการก่อสร้างฯ   ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด
ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได้ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของ
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
               (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้น
แต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
              (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียว 
กับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
    (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒)     ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
       ๑๑.๓ ผู้เสนอราคาซึ่ง กองทัพภาคที่ ๓ /กองอ านวยการก่อสร้างฯ  แล้วไม่ไปท าสัญญา หรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กองทัพภาคที่ ๓ /กองอ านวยการก่อสร้างฯ   จะริบ
หลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
       ๑๑.๔ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข 
หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 

 
 

                                                           กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ   
 

             (ลงชื่อ)  พันเอก ยงยุทธ   คุ้มแพทย์  
                                  เมษายน ๒๕๖๐        

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


