
            
 
                                  ประกาศกองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ 
                     เรื่อง  จัดซื้อวัสดุกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
                                          --------------------------------------------- 

  ดวย กองทัพบก (กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ) มีความประสงคจะประกวด
ราคาจัดซื้อวัสดุกอสรางสนับสนุนทหารชาง เพื่อ ใช ในงานกอสรา งส โมสรนายทหารสัญญาบัตร 
คายพอขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) จํานวน ๑๖๔ รายการ  
 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัต ิดังตอไปนี.้- 

๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ดังกลาว        
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว

หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
๓. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผู  เ สนอราคารายอื่นที ่ เ ขายื ่นขอ เสนอใหแก

กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ  ณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้  
 ๔. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของ  
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
 ๕. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 
                   ๖. ผูมีสิทธิเสนอราคาตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลซื้อครั้งนี้และเปนสัญญา
เดียวกัน วงเงินไมนอยกวา  ๘,๙๐๐,๐๐๐.-บาท (แปดลานเกาแสนบาทถวน) ไมเกิน ๕ ป และเปนผลงานที่เปน
คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ  สวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานเอกชนที่ กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ  เชื่อถือ 
 ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผู ไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 ๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e - GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
 
 
 
 

/๙.... 
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 ๙. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง ซึ่งมีมูลคาไม
เกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 
  ๑๐. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ ของ กองทัพบก 
   กําหนดยื่นขอเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส       
ในวันที่      เมษายน ๒๕๖๐ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.      
                ผูสนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส/ผูสนใจสามารถรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ไดทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในระหวางวันที่        มีนาคม ๒๕๖๐  -      เมษายน ๒๕๖๐ ดูรายละเอียด
ไดที่ เว็บไซต  http://www.army3.mi.th หรือ  www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ตอ ๗๓๓๕๔ ในวันและเวลาราชการ  
 อนึ่ง  การประกวดราคาซื้อฯ ครั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ยังไมไดรับ
อนุมัติงบประมาณ หรือเงินอ่ืนใดเพื่อใชดําเนินการตามประกาศประกวดราคาดังกลาว 
 
            ประกาศกกณกกวันที่กกกกกกมนีาคม กพ.ศ.ก ๒๕๖๐ 
 

                                        พลตร ี

                 ( สมพงษ      แจงจํารัส ) 
                                                 รองแมทัพภาคที่ ๓/รองผูอํานวยการกอสรางฯ ทําการแทน 
                                                             แมทัพภาคที่ ๓/ผูอํานวยการกอสรางฯ 
แผนกพลาธิการ                                                          

 
 
 

 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

พ.ท.   ราง/ตรวจ มี.ค.๖๐ 

จ.ส.อ.อาจินต     มณเีลิศ  พิมพ/ทาน     ๓๐  มี.ค.๖๐ 

พ.อ.   ตรวจ  มี.ค.๖๐ 

พ.อ.   ตรวจ  มี.ค.๖๐ 
  
 



-ราง- 
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่  116/2560 

โครงการซื้อวัสดุกอสรางสโมสรนายทหารสัญญาบัตร คายพอขุนผาเมือง  
ตามประกาศ กองทัพภาคที่ 3/กองอํานวยการกอสรางฯ 

ลงวันที่ 30 มนีาคม 2560 
------------------------------------- 

  กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 ซึ่งตอไปนี้เรียกวา กองทัพภาคที่ 3/กองอํานวยการกอสรางฯ  
มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อวัสดุกอสราง สนับสนุนทหารชางใชในงานกอสรางสโมสรนายทหาร
สัญญาบัตร คายพอขุนผาเมือง อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 164 รายการ ดวยวิธีประกวด
ราคา (e-bidding) 
                   ซึ่งวัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูใน
สภาพที่จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ฉบับนี้  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 
 1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
             1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ทบ. 
             1.2 แบบใบเสนอราคา 
             1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 
                      1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน 
              (1) หลักประกันซอง 
   (2) หลักประกันสัญญา 
                      1.5 บทนิยาม 
         (1) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
         (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
    1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
         (1) บัญชเีอกสารสวนที่ 1 
         (2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 
    1.7  .......................................................... 
              ...........ฯลฯ......................... 
 2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
     2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
              2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

    2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ 1.5 

/2.4.... 
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     2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
     2.5 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคา
และหามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 
                       2.6 ผูเสนอราคาตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลซื้อ ครั้งนี้และเปนสัญญา
เดียวกัน วงเงินไมนอยกวา 8,900,000.-บาท (แปดลานเกาแสนบาทถวน) ไมเกิน 5 ป และเปนผลงานที่เปน
คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ  สวนทองถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่ กองทัพภาคที่ 3/กองอํานวยการกอสรางฯ  เชื่อถือ 
                      2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
                              2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
                        2.9 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง ซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 
 3. หลักฐานการยื่นขอเสนอ 
              ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แยกเปน 2 สวน คือ 
              3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
          (1)  ในกรณีเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
               (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
     (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
          (2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                    (3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่น
เอกสารตามที่ระบไุวใน (1) 
                    (4) สําเนาทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง 

 
/(5)…. 
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            (5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.6 (1) 
 3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
 (1) แคตตาลอ็ก และแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4 
 (2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 
  (3) หลักประกันซองตามขอ 5 
   (4) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (2) 
   (5) ใบเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส 
   (6) สําเนาหนังสือรับรองผลงานประเภทเดียวกันไมเกิน 5 ป วงเงินไมนอยกวา  
8,900,000.-บาท (แปดลานเกาแสนบาทถวน) 
  4. การเสนอราคา 
 4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐาน
แสดงตัวตนของผูเสนอราคา 
 4.2 ผูเสนอราคาจองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชอื่นๆ ทั้งปวง 
จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ กองอํานวยการกอสราง กองพันทหารชางที่ 8 บริเวณกอสรางสโมสรนายทหาร
สัญญาบัตร คายพอขุนผาเมือง ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ ราคาที่เสนอจะตอง
เสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงค
จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
     4.3 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน 300 วัน นับตั้งแตวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย         
    4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ของกองทัพบกไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้  กองทัพภาคที่ 3/กอง
อํานวยการกอสรางฯ จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
          สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง 
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มี
ความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก  ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ตรวจสอบภายใน 3 วัน  
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 4.5 ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ   จํานวน .......-......ชุด   เพื่อใชในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ภายในวันที.่................-.....................ระหวาง
เวลา..........-.........น. ถึง .........-.........น. ณ กองทัพภาคที่ 3/กองอํานวยการกอสรางฯ  ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3/
กองอํานวยการกอสรางฯ จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือ
หรือไมใชแลว กองทัพภาคที่ 3 /กองอํานวยการกอสรางฯ จะคืนใหแกผูเสนอราคา 
 4.6 กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่น
ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
 4.4  ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและใบเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส  ในวันที่   ...........................................       ตั้งแตเวลา ................. น.   ถึง ..................  น.      
           เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารยื่นขอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัตขิองผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ 
1.5 (1) ณ  วันประกาศประกวดราคา 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส กอนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใด กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมตาม ขอ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการ
เปนผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือก และ กองทัพภาคที่ 3/กองอํานวยการกอสรางฯ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคา 
ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปน
ประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว   
  ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศประกวดราคา ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาว
ตอปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส  การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด 
             ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ   และเห็นวา 
การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  
ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได  
    4.8 ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี ้
          (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส   
          (2) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคารวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว   
                              (3) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวันเวลาที่กําหนด  
 

/(4).... 
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           (4) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา   

  (5) ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
 5. หลักประกันซอง 
            ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการยื่นขอเสนอและใบเสนอราคา 
โดยใชหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุไวในขอ 
1.4 (1) เปนหลักประกันจํานวน 891,745.-บาท (แปดแสนเกาหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยสี่สิบหาบาทถวน)     
 หลักประกันการยื่นขอเสนอตามขอนี้ กองทัพภาคที่ 3/กองอํานวยการกอสรางฯ จะคืนให
ผูเสนอราคา หรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแต       
ผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว 3 ลําดับแรก จะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพน
จากขอผูกพันแลว 

    การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
   6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
                 6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กองทัพภาค    
ที่ 3/กองอํานวยการกอสรางฯ จะพิจารณาตัดสิน โดยใชหลักเกณฑพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ําสุดตามลําดับ  
      6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ 4  แลว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปน
ขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาดวยวิธียื่นขอเสนอ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอ กองทัพภาคที่ 3/กองอํานวยการกอสรางฯ เทานั้น 
                         6.3 กองทัพภาคที่ 3/กองอํานวยการกอสรางฯ  สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอ
ราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 
 (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
ของ กองทัพภาคที่ 3/กองอํานวยการกอสรางฯ   
  (2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา (สวนราชการเลือกใชตามความจําเปน) 
 (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ที่เปนสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางแกผูเสนอราคา รายอื่น 
                         6.5 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือ กองทัพภาคที่ 3/กองอํานวยการกอสรางฯ  มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจง
ขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได กองทัพภาคที่ 3/กองอํานวยการ
กอสรางฯ มสีิทธิทีจ่ะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 
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                6.6 กองทัพภาคที่ 3/กองอํานวยการกอสรางฯ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือ
ราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการ
หนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กองทัพภาคที่ 3/กอง
อํานวยการกอสรางฯ เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง กองทัพภาคที่ 3/กอง
อํานวยการกอสรางฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน 
ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไม
สุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นขอเสนอราคาแทน 
เปนตน 
                6.7 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคามีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคา ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5 กองทัพภาคที่ 3/กองอํานวยการกอสรางฯ มีอํานาจ
ที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกดังกลาวออก และ กองทัพภาคที่ 3/กองอํานวยการกอสรางฯ      
จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน  
 7. การทําสัญญาซื้อขาย  
             7.1 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ กองทัพภาคที่ 3/กองอํานวยการกอสรางฯ จะ
พิจารณาจัดทําขอตกลงหรือเปนหนังสือ แทนการทําสัญญาดังระบุ ในขอ 1.3 ก็ได  
              7.2 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน 5 วันทําการของทางราชการ หรือ กองทัพภาคที่ 3/กองอํานวยการกอสรางฯ  เห็นวาไมสมควรจัดทํา
ขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ 7.1 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบ
สัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับ กองทัพภาคที่ 3/กองอํานวยการกอสรางฯ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง
และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ รอยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสไดให กองทัพภาคที่ 3/กองอํานวยการกอสรางฯ    ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
 (1) เงินสด 
 (2) เช็คธนาคารสั่งจายใหแก  กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3/กองอํานวยการ
กอสรางฯ  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
 (3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดัง
ระบุใน ขอ 1.4 (2) 
 (4) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียน
ใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่ กวพ. กําหนด   
 (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

/หลักประกันนี.้... 



                                       - 7 - 
         หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการ
ยื่นขอเสนอ (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
 8. อตัราคาปรับ 
                 คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายใหคิดในอัตรารอยละ ศูนยจุดสองศูนย (0.20%) ตอวัน 
 9. การรับประกันการชํารุดบกพรอง 
              ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขาย 
ตามแบบดังระบุในขอ 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา  .....1...... เดือน ......-........ป   นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ  โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซม 
แกไข เปลี่ยนใหม  ใหใชการไดดีดังเดิมภายใน....7......วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
  10. การจายเงินลวงหนา 
                ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ...-......ของราคาพัสดุที่
เสนอขาย แตทั้งนี้ จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย   หรือหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ 1.4 (3)   หรือหนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย 
และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร
แหงประเทศไทย ซึ่งไดชื่อแจงเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน 
ดังระบุในขอ 1.4 (3) ใหแก กองทัพภาคที่ 3/กองอํานวยการกอสรางฯ กอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น 
  11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคา และอ่ืน ๆ 
       11.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากงบประมาณประจําป 2559 เงินกูจาก
............-.........   และเงินชวยเหลือจาก.....-....................................... 
                              การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อ กองทัพภาคที่ 3/กองอํานวยการกอสรางฯ 
ไดรับอนุมัติเงิน คาพัสดุจากงบประมาณประจําป 2560 เงินกูจาก..........-.......... และเงินชวยเหลือจาก
...................-....................แลวเทานั้น 
        11.2 เมื่อ กองทัพภาคที่ 3/กองอํานวยการกอสรางฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดให
เปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามที่ไดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของ
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขาย จะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
               (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวน
แตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
              (2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียว 
กับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น 
หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออืน่ 

/(3).... 
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     (3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาว ี
       11.3 ผูเสนอราคาซึ่ง กองทัพภาคที่ 3/กองอํานวยการกอสรางฯ แลวไมไปทําสัญญา หรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ 7 กองทัพภาคที่ 3/กองอํานวยการกอสรางฯ จะริบ
หลักประกันการยื่นขอเสนอหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณา
เรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
       11.4 กองทัพภาคที่ 3/กองอํานวยการกอสรางฯ  สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข 
หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 
 
 

 
 

                                               กองทัพภาคที่ 3/กองอํานวยการกอสรางฯ   
  
  พันโท  
     มนีาคม 2560 
 

 


