
( ร่าง ) 

ประกาศกองทพับก โดยกองทพัภาคที� ๓ / กองอาํนวยการก่อสร้างฯ  

เรื�อง ประกวดราคาซื �อวัสดุก่อสร้างสนับสนุนทหารช่าง ซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน 
ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิประจาํปี ๒๕๖๑ งานซ่อม

ปรับปรุงถนนในพื �นที� อําเภอป่าแดด จงัหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคา

อเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 

                 กองทพับก โดยกองทพัภาคที� ๓ / กองอํานวยการก่อสร้างฯ มีความประสงค์จะ

ประกวดราคาซื �อวสัดกุ่อสร้างสนบัสนนุทหารช่าง ซอ่มปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบาย

รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๑ งานซ่อมปรับปรุงถนนในพื �นที� 

อําเภอป่าแดด จงัหวดัเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง

ของงานซื �อในการประกวดราคาครั �งนี � เป็นเงินทั �งสิ �น ๔,๑๖๒,๐๘๐.๐๐ บาท (สี�ล้านหนึ�งแสน

หกหมื�นสองพนัแปดสบิบาทถ้วน) ตามรายการ ดงันี �  

  

 สดกุ่อสร้างสนบัสนนุทหาร

ช่าง ซอ่มปรับปรุงถนนเร่งด่วน 

ตามนโยบายรัฐบาลและคณะ

รักษาความสงบแหง่ชาต ิ

ประจําปี ๒๕๖๑ งานซ่อม

ปรับปรุงถนนในพื �นที� อําเภอ

ป่าแดด จงัหวดัเชียงราย 

จํานวน ๑  งาน 

 
 

                 ผู้ยื�นข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงัต่อไปนี � 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลกิกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบคุคลซึ�งอยู่ระหวา่งถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบั

หน่วยงานของรัฐไว้ชั�วคราว เนื�องจากเป็นผู้ที�ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานของ

ผู้ประกอบการตามระเบียบที�รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงักําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่

ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 



                 ๕. ไม่เป็นบคุคลซึ�งถกูระบุชื�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ ทิ �งงานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป็น

ผู้ทิ �งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถงึนิติ

บคุคลที�ผู้ ทิ �งงานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการ

ดําเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนั �นด้วย 

                 ๖. มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อ

จดัจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายวสัดกุ่อสร้างถนนและต้องมี

ผลงานประเภทขายวสัดกุ่อสร้างถนนไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๐,๐๐๐.- บาท 

(สองล้านแปดหมื�นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที�เป็นคู่สญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการ 

หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที�กองทพัภาคที� ๓ เชื�อถือ ซึ�งผู้ ซื �อได้รับมอบสิ�งของ

ถกูต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วทั �งสญัญา 

                 ๘. ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื�นข้อเสนอรายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่

กองทพับก โดยกองทพัภาคที� ๓ / กองอํานวยการก่อสร้างฯ ณ วนัประกาศประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมในการ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั �งนี � 

                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสทิธิหรือความคุ้มกนั ซึ�� งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ �นศาลไทย เว้น

แตรั่ฐบาลของผู้ ยื�นข้อเสนอได้มีคําสั�งให้สละเอกสทิธิความคุ้มกนัเช่นว่านั �น�  

                 ๑๐. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                 ๑๑.ผู้ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลอืกเป็นคู่สญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดั

จ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของ

กรมบญัชีกลาง ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                 ๑๒. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจา่ยหรือแสดง

บญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระสาํคญั ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กําหนด (แบบแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายของโครงการ/บช.๑) 

                 ๑๓. ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคู่สญัญาต้องรับและจา่ยเงินผ่านบญัชี

ธนาคาร เว้นแตก่ารจ่ายเงินแต่ละครั �งซึ�งมีมลูค่าไม่เกินสามหมื�นบาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็น

เงินสดก็ได้ ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

  



 

                ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัที� ........................ ระหว่าง

เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสาร

ผ่านทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ตั �งแตว่นัที�ประกาศจนถึงก่อนวนัเสนอ

ราคา  

                ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ที�เว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ 

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐๕๕๒๔๕๐๗๐-๙ ต่อ 

๗๓๓๕๔ ในวนัและเวลาราชการ 

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ 

โปรดสอบถามมายงั กองทพับก โดยกองทพัภาคที� ๓ / กองอํานวยการก่อสร้างฯ ผ่านทาง

อีเมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือช่องทางตามที�กรมบญัชีกลางกําหนด ภายใน

วนัที� ........................ โดยกองทพับก โดยกองทพัภาคที� ๓ / กองอํานวยการก่อสร้างฯจะ

ชี �แจงรายละเอียดดงักลา่วผา่นทางเว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ 

www.gprocurement.go.th ในวนัที� ........................  
  

  ประกาศ ณ วนัที�        สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

  

  

  

  

  

  
 

ฉลองชยั ชยัยะคํา  

(พลตรีฉลองชยั ชยัยะคํา) 

รองแม่ทพัภาคที� ๓/รองผู้ อํานวยการก่อสร้างฯ ทํา

การแทน 

แม่ทพัภาคที� ๓/ผู้อํานวยการก่อสร้างฯ 

  

  

หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที� 

๑ และเอกสารสว่นที� ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั �งแตว่นัที� ขอรับเอกสารจนถึงวนัเสนอราคา  

 



 
 

สําเนาถกูต้อง  

  

ยงยทุธ คุ้มแพทย์  

(พนัเอกยงยทุธ คุ้มแพทย์)  

 นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทพัภาคที� 

3 
 

 ประกาศขึ �นเว็บวนัที� ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 โดย พนัเอกยงยทุธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทพัภาคที� 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( ร่าง ) 

เอกสารประกวดราคาซื �อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขที� ........................  
การซื �อวสัดุก่อสร้างสนับสนุนทหารช่าง ซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบาย

รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิประจาํปี ๒๕๖๑ งานซ่อมปรับปรุงถนนใน

พื �นที� อาํเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย  

ตามประกาศ กองทพับก โดยกองทัพภาคที� ๓ / กองอาํนวยการก่อสร้างฯ  

ลงวันที�        สิงหาคม ๒๕๖๑  
 

                  กองทพับก โดยกองทพัภาคที� ๓ / กองอํานวยการก่อสร้างฯ ซึ�งตอ่ไปนี �

เรียกว่า "กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ" มีความประสงค์จะ

ประกวดราคาซื �อด้วยวิธีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ตามรายการ ดงันี �  

  

 สดกุ่อสร้างสนบัสนนุทหารช่าง 

ซอ่มปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตาม

นโยบายรัฐบาลและคณะรักษา

ความสงบแห่งชาต ิประจําปี 

๒๕๖๑ งานซอ่มปรับปรุงถนน

ในพื �นที� อําเภอป่าแดด จงัหวดั

เชียงราย 

จํานวน ๑   งาน 

 
 

พสัดทีุ�จะซื �อนี �ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพ

ที�จะใช้งานได้ทนัทีและมีคณุลกัษณะเฉพาะตรงตามที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื �อ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ฉบบันี � โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดงัต่อไปนี � 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

                          ๑.๑     รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ  

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที�กําหนดไว้ในระบบการจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์  

                          ๑.๓     สญัญาซื �อขายทั�วไป  

                          ๑.๔     แบบหนงัสือคํ �าประกนั  



   

                                    (๑)   หลกัประกนัสญัญา  
   

                          ๑.๕     บทนิยาม  

                                    (๑)   ผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกัน  

                                    (๒)   การขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม  

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที�กําหนดไว้ในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์  

                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๑  

                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๒  

  

                 ๒.    คุณสมบัติของผ้ยื�นข้อเสนอู  

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย 

                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลกิกิจการ 

                          ๒.๔    ไม่เป็นบคุคลซึ�งอยู่ระหว่างถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญา

กบัหน่วยงานของรัฐไว้ชั�วคราว เนื�องจากเป็นผู้ที�ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ของผู้ประกอบการตามระเบียบที�รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงักําหนดตามที�ประกาศ

เผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๕    ไม่เป็นบคุคลซึ�งถกูระบุชื�อไว้ในบัญชีรายชื�อผู้ทิ �งงานและได้แจ้ง

เวียนชื�อให้เป็นผู้ทิ �งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

ซึ�งรวมถึงนิตบิุคคลที�ผู้ ทิ �งงานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจใน

การดําเนินงานในกิจการของนิตบิุคคลนั �นด้วย 

                          ๒.๖    มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบาย

การจดัซื �อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                          ๒.๗    เป็นนิตบิุคคลผู้ มีอาชีพขายวสัดกุ่อสร้างถนนและต้องมีผลงาน

ประเภทขายวสัดกุ่อสร้างถนนไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๐,๐๐๐.- บาท (สอง

ล้านแปดหมื�นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที�เป็นคู่สญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการ หน่วยงาน

ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที�กองทพัภาคที� ๓ เชื�อถือ ซึ�งผู้ซื �อได้รับมอบสิ�งของถกูต้องเสร็จ

เรียบร้อยแล้วทั �งสญัญา 



                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักับผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�นที�เข้ายื�น

ข้อเสนอให้แก่ กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ ณ วนัประกาศ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็น

ธรรมในการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ครั �งนี � 

                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสทิธิหรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ �นศาล�

ไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ ยื�นข้อเสนอได้มีคําสั�งให้สละเอกสทิธิและความคุ้มกนัเช่นว่านั �น�  

                          ๒.๑๐    ผู้ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๑๑    ผู้ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลอืกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนใน

ระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - 

GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                          ๒.๑๒    ผู้ยื�นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจา่ย 

หรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ยไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระสาํคญั ตามที�คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กําหนด (แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ/บช.๑) 

                          ๒.๑๓    ผู้ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลอืกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงิน

ผ่านบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจ่ายเงินแต่ละครั �งซึ�งมีมลูค่าไม่เกินสามหมื�นบาทคู่สญัญาอาจ

จ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

   

                 ๓.    หลักฐานการยื�นข้อเสนอ 

                         ผู้ยื�นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยื�นมาพร้อมกบัการเสนอราคา

ทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที� ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี � 

                                   (๑)    ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นนิติบคุคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามัญหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั ให้ยื�นสําเนา

หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคล บญัชีรายชื�อหุ้นส่วนผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้า

มี) พร้อมทั �งรับรองสําเนาถกูต้อง 

                                           (ข)   บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื�นสําเนาหนงัสือ

รับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื�อกรรมการผู้จดัการ ผู้ มี

อํานาจควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั �งรับรองสําเนาถกูต้อง 



                                   (๒)    ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลที�มิใช่

นิติบคุคล ให้ยื�นสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้นั �น สําเนาข้อตกลงที�แสดงถึงการเข้า

เป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น หรือสําเนาหนงัสือ

เดินทางของผู้ เป็นหุ้นส่วนที�มิได้ถือสญัชาตไิทย พร้อมทั �งรับรองสําเนาถกูต้อง 

                                   (๓)    ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นผู้ยื�นข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้

ร่วมค้า ให้ยื�นสําเนาสญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที�ระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของ

ผู้ ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ�มเติมอื�นๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาํเนาใบทะเบียน

ภาษีมลูคา่เพิ�ม 

 

                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ทั �งหมดที�ได้ยื�นพร้อมกบัการเสนอราคา

ทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบใน

รูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                           ทั �งนี � เมื�อผู้ ยื�นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชี

เอกสารสว่นที� ๑ ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้าง

บญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ ยื�นข้อเสนอไม่ต้องแนบบญัชีเอกสาร

สว่นที� ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๓.๒    ส่วนที� ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี � 

                                   (๑)    ในกรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอื�นกระทําการแทน

ให้แนบหนงัสือมอบอํานาจซึ�งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้

มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ ทั �งนี �หากผู้ รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ ที�

บรรลนิุติภาวะตามกฎหมายแล้วเทา่นั �น 

                                    (๒) แบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ และ/หรือแคต

ตาล็อก ตามข้อ ๔.๔ ดงันี � 

                                      - ดินลกูรัง (คณุสมบตัเิป็นไปตามข้อกําหนดพิเศษ ที� สว.พิเศษที� 

๑/๒๕๖๐ กรมทางหลวง พร้อมทั �งให้แนบสําเนาผลการทดสอบตวัอยา่งวสัดมุาด้วย) 

                                     - ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 

                                     - นํ �ายางพาราผสมสารผสมเพิ�ม (คณุสมบตัเิป็นไปตามข้อกาหนด



พิเศษ 

ที� สว.พิเศษที� ๑/๒๕๖๐ จากกรมทางหลวง พร้อมทั �งให้แนบใบรายงานผลการทดสอบมา

ด้วย) 

                                  (๓) ใบเสนอราคาซื �อ 

                                 (๔) สําเนาผลงานประเภทขายวสัดกุ่อสร้างถนนไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงิน

ไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๐,๐๐๐.-บาท และสาเนาสญัญาซื �อขายที�ออกโดยสว่นราชการ หรือ

สถาบนัที�น่าเชื�อถือ       ตามหนงัสือรับรองผลงานที�ยื�น พร้อมทั �งรับรองสาเนาถกูต้อง 

                                  (๕) บญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ทั �งหมดที�ได้ยื�นพร้อมกบัการเสนอราคา

ทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบใน

รูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                           ทั �งนี � เมื�อผู้ ยื�นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชี

เอกสารสว่นที� ๒ ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้าง

บญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ ยื�นข้อเสนอไม่ต้องแนบบญัชีเอกสาร

สว่นที� ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี � โดยไม่มี

เงื�อนไขใดๆ ทั �งสิ �น และจะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทั �งหลกัฐานแสดง

ตวัตนและทําการยืนยนัตวัตนของผู้ ยื�นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF 

File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียง

ครั �งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอ่หน่วย และหรือต่อรายการ ตาม

เงื�อนไขที�ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกูต้อง ทั �งนี � ราคารวมที�เสนอจะต้องตรงกนัทั �งตวัเลข

และตวัหนงัสือ ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนั ให้ถือตวัหนังสือเป็นสาํคญั โดยคิดราคา

รวมทั �งสิ �นซึ�งรวมค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม ภาษีอากรอื�น คา่ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื�นๆ 

ทั �งปวงไว้แล้ว จนกระทั�งส่งมอบพสัดใุห้ ณ กองอํานวยการก่อสร้าง งานซอ่มปรับปรุงถนนใน

พื �นที� อาเภอป่าแดด จงัหวดัเชียงราย กองพนัทหารช่างที� ๘ กองพลทหารม้าที� ๑(๑) ถนน

สายกองควาย บ้านสนัมะเกิ �ม หมู่ที� ๔ ตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จงัหวดัเชียงราย(๒) ถนน

สายโฮงเหล้า บ้านสนัมะเกิ �ม หมู่ที� ๔ ตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จงัหวดัเชียงราย(๓) ถนน



สายห้วยม่วง บ้านสนัเจริญ หมู่ที� ๑๑ ตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จงัหวดัเชียงราย(๔) ถนน

สายเหลา่ตงก๋ง บ้านป่าเส้า หมู่ที� ๒ ตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด จงัหวดัเชียงราย  

                                   ราคาที�เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกวา่ ๑๘๐ วนั ตั �งแต่

วนัเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ยื�นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที�ตนได้เสนอไว้ 

และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ยื�นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาสง่มอบพสัดไุม่เกิน ๖๐ วนั 

นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาซื �อขาย หรือวนัที�ได้รับหนงัสือแจ้งจาก กองทพับก โดย 

กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ ให้สง่มอบพสัด ุ

                          ๔.๔     ผู้ยื�นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาลอ็ก และหรือรายละเอียดคณุ

ลกัษณะเฉพาะของ กองทพับกและกรมทางหลวง ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดั

จ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ เพื�อประกอบการพิจารณา หลกัฐานดงักลา่วนี � กองทพับก โดย 

กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯจะยดึไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

                          สําหรับแคตตาล็อกที�แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรอง

สําเนา 

ถกูต้อง โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบคุคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดตู้นฉบบัแคตตาลอ็ก ผู้ ยื�นข้อเสนอ

จะต้องนําต้นฉบบัมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

ตรวจสอบภายใน ๓ วนั 

                          ห้ามมิให้ผู้ ยื�นข้อเสนอสาํเนาเอกสารคณุลกัษณะเฉพาะหรือแบบรูป

รายการละเอียดจากต้นฉบบัของทางราชการที�แนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื �อมายื�นเป็น

เอกสารของผู้ยื�นข้อเสนอ 

   

   

                          ๔.๕     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื�นข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา รายละเอียด

คณุลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี�ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทั �งหมดเสีย

ก่อนที�จะตกลงยื�นข้อเสนอตามเงื�อนไขในเอกสารประกวดราคาซื �ออเิลก็ทรอนิกส์ 

                          ๔.๖     ผู้ยื�นข้อเสนอจะต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจดัซื �อ

จดัจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ในวนัที� ........................  ระหว่าง

เวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลา



ของระบบการจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

                          เมื�อพ้นกําหนดเวลายื�นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื�น

ข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 

                          ๔.๘     ผู้ยื�นข้อเสนอต้องจดัทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาใน

รูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื�นข้อเสนอต้อง

เป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที�จะ

ยืนยนัการเสนอราคา แล้วจงึส่งข้อมลู (Upload) เพื�อเป็นการเสนอราคาให้แก่ กองทพับก 

โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ ผ่านทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ 

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ จะ

ดําเนินการตรวจสอบคณุสมบติัของผู้ยื�นข้อเสนอแต่ละรายวา่ เป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�มี

ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ ยื�น

ข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื�นข้อเสนอที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักับผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น คณะ

กรรมการฯ จะตดัรายชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอที�มีผลประโยชน์ร่วมกนันั �นออกจากการเป็นผู้ ยื�น

ข้อเสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ว่า ก่อนหรือในขณะที�มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื�นข้อเสนอรายใดกระทําการอนัเป็นการ

ขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื�อว่ามีการกระทํา

อนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอราย

นั �นออกจากการเป็นผู้ยื�นข้อเสนอ และกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการ

ก่อสร้างฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ ยื�นข้อเสนอดงักลา่วเป็นผู้ทิ �งงาน เว้นแต ่กองทพับก โดย 

กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �นมิใช่เป็นผู้

ริเริ�มให้มีการกระทําดงักล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ 

กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ 

                          ๔.๑๐     ผู้ยื�นข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิดงันี � 

                                   (๑)    ปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาที�เสนอจะต้องเป็นราคาที�รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม และภาษี

อื�นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั �งปวงไว้ด้วยแล้ว 



                                   (๓)    ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื�อเข้าสูก่ระบวนการเสนอ

ราคา ตามวนั เวลา ที�กําหนด 

                                   (๔)    ผู้ ยื�นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที�เสนอแล้วไม่ได้ 

                                   (๕)    ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องศกึษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการ

เสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที�แสดงไว้ในเว็บไซต์ 

www.gprocurement.go.th 

 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา�  

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื�นข้อเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั �ง

นี � กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯจะพิจารณาตดัสนิโดยใช้

หลกัเกณฑ์ ราคา  

                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื�นข้อเสนอ 

                                   กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื�นข้อเสนอ 

กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม 

                          ๕.๓     หากผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดมีคณุสมบตัไิม่ถกูต้องตามข้อ ๒ หรือยื�น

หลกัฐานการยื�นข้อเสนอไม่ถกูต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื�นข้อเสนอไม่ถกูต้องตาม

ข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอ

ของผู้ยื�นข้อเสนอรายนั �น เว้นแต ่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ

รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทีุ�จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง

ไปจากเงื�อนไขที�กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯกําหนดไว้ใน

ประกาศและเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ในสว่นที�มิใช่สาระสําคญัและความ

แตกตา่งนั �นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบตอ่ผู้ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือเป็นการ

ผิดพลาดเลก็น้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสทิธิผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �น 

                          ๕.๔     กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯสงวน

สทิธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื�นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผนั ในกรณีดงัต่อไปนี ��  

                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �นในบญัชีรายชื�อผู้ รับเอกสาร

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบจดัซื �อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรายชื�อผู้ซื �อ

เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ทางระบบจดัซื �อจดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ

กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ 



                                   (๒)    ไม่กรอกชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดั

จ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื�อนไขที�กําหนดในเอกสาร

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ที�เป็นสาระสําคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ

แก่ผู้ยื�นข้อเสนอรายอื�น 

                          ๕.๕     ในการตดัสนิการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสญัญา 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือกองทพับก โดย กองทพัภาค

ที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯมีสทิธิให้ผู้ ยื�นข้อเสนอชี �แจงข้อเท็จจริงเพิ�มเตมิได้ กองทพับก 

โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ มีสทิธิที�จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่

ทําสญัญา หากข้อเท็จจริงดงักลา่วไม่เหมาะสมหรือไม่ถกูต้อง 

                          ๕.๖     กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯทรงไว้ซึ�ง

สทิธิที�จะไม่รับราคาตํ�าสดุ หรือราคาหนึ�งราคาใด หรือราคาที�เสนอทั �งหมดก็ได้ และอา

พิจารณาเลือกซื �อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ�งรายการใด หรืออาจจะยกเลกิ

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจดัซื �อเลยก็ได้ สดุแต่จะพิจารณา ทั �งนี � เพื�อ

ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคญั และให้ถือว่าการตดัสนิของ กองทพับก โดย กองทพั

ภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯเป็นเด็ดขาด ผู้ ยื�นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จา่ย หรือ

ค่าเสยีหายใดๆ มิได้ รวมทั �งกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ จะ

พิจารณายกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์และลงโทษผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นผู้ทิ �งงาน ไม่วา่

จะเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลอืกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตทีุ�เชื�อถือได้ว่าการยื�นข้อเสนอ

กระทําการโดยไม่สจุริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ชื�อบคุคลธรรมดา หรือนิติ

บคุคลอื�นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  

                               ในกรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอรายที�เสนอราคาตํ�าสดุ เสนอราคาตํ�าจนคาดหม

ได้วา่ไม่อาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณา

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการ

ก่อสร้างฯ จะให้ผู้ ยื�นข้อเสนอนั �นชี �แจงและแสดงหลกัฐานที�ทําให้เชื�อได้ว่า ผู้ ยื�นข้อเสนอ

สามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี �แจงไม่

เป็นที�รับฟังได้ กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ มีสทิธิที�จะไม่รับ

ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �น ทั �งนี � ผู้ยื�นข้อเสนอดงักล่าวไม่มีสทิธิเรียกร้อง

ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสยีหายใดๆ จากกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ 



                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสญัญากองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กอง

อํานวยการก่อสร้างฯอาจประกาศยกเลกิการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏวา่มี

การกระทําที�เข้าลกัษณะผู้ยื�นข้อเสนอที�ชนะการประกวดราคาหรือที�ได้รับการคดัเลือกมี

ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนได้เสียกบัผู้ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือขดัขวางการแข่งขนัอย่าง

เป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือเจ้าหน้าที�ในการเสนอราคา หรือส่อว่า

กระทําการทจุริตอื�นใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การทาํสัญญาซื �อขาย 

                          ๖.๑     ในกรณีที�ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบ

สิ�งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วนัทําการ นบัแต่วนัที�ทําข้อตกลงซื �อกองทพับก โดย กองทพั

ภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯจะพิจารณาจดัทําข้อตกลงเป็นหนงัสือแทนการทําสญัญา

ตามแบบสญัญาดงัระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

                          ๖.๒     ในกรณีที�ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถสง่มอบ

สิ�งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วนัทําการ หรือกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการ

ก่อสร้างฯเห็นว่าไม่สมควรจดัทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์จะต้องทําสญัญาซื �อขายตามแบบสญัญาดงัระบุในข้อ ๑.๓ หรือทําข้อตกลง

เป็นหนงัสือ กบักองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯภายใน ๗ วนั นบั

ถดัจากวนัที�ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกันสญัญาเป็นจํานวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ 

ของราคาค่าสิ�งของที�ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ให้กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กอง

อํานวยการก่อสร้างฯยดึถือไว้ในขณะทําสญัญา โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึ�งอย่างใด

ดงัต่อไปนี � 

                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที�ธนาคารเซน็สั�งจ่าย ซึ�งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัที�

ที�ใช้เช็คหรือดราฟท์นั �นชําระตอ่เจ้าหน้าที�ในวนัทําสญัญา หรือก่อนวนันั �นไม่เกิน ๓ วนัทําการ 

                          (๓)     หนังสอืคํ �าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งที

คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ �าประกั

อิเลก็ทรอนิกส์ตามวิธีการที�กรมบญัชีกลางกําหนด 

                          (๔)     หนังสอืคํ �าประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที

ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทนุเพื�อการพาณิชย์และประกอบธรุกิจคํ �าประกนัตา

ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื�อบริษัทเงินทนุที�ธนาคารแห่งประเทศไทย



แจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือคํ �าประกนัของธนาคารที

คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) 

                          (๕)     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          หลกัประกนันี �จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี �ยภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที�ผู้

ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาซื �อขายแล้ว 

                          หลกัประกนันี �จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี �ย ตามอตัราสว่นของพสัดทีุ�ซื �อซึ�ง

กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ ได้รับมอบไว้แล้ว 

                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                          กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ จะจา่ยค่า

สิ�งของซึ�งได้รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม ตลอดจนภาษีอากรอื�นๆ และค่าใช้จ่ายทั �งปวงแล้วให้แก่ผู้ ยื�น

ข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื�อผู้ขายได้ส่งมอบสิ�งของได้ครบถ้วนตามสญัญา

ซื �อขายหรือข้อตกลงเป็นหนงัสือ และกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการ

ก่อสร้างฯ ได้ตรวจรับมอบสิ�งของไว้เรียบร้อยแล้ว 

                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          ค่าปรับตามแบบสญัญาซื �อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์นี � หรือข้อตกลงซื �อขายเป็นหนังสอื ให้คิดในอตัราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่า

สิ�งของที�ยงัไม่ได้รับมอบต่อวนั 

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ซึ�งได้ทําสญัญาซื �อขายตามแบบดงั

ระบใุนข้อ ๑.๓ หรือทําข้อตกลงซื �อเป็นหนังสือ แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความชํารุด

บกพร่องของสิ�งของที�ซื �อขายที�เกิดขึ �นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า   ๑ เดือน    นบัถดัจาก

วนัที� กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ ได้รับมอบสิ�งของ โดยต้อง

รีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดมิภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้งความ

ชํารุดบกพร่อง 

   

                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการยื�นข้อเสนอและอื�นๆ�  

                          ๑๐.๑   เงินคา่พสัดสํุาหรับการซื �อครั �งนี � ได้มาจากเงินงบประมาณเงิน

งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ ต่อเมื�อกองทพับก โดย กองทพั



ภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯได้รับอนมุติัเงินค่าพสัดจุากเงนิงบประมาณประจําปี พ.ศ. 

๒๕๖๑ แล้วเทา่นั �น  

                          ๑๐.๒   เมื�อกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯได้

คดัเลือกผู้ยื�นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื �อสิ�งของตามการประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั�งหรือนําสิ�งของดงักลา่วเข้ามาจากต่างประเทศและของ

นั �นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที�มีเรือไทยเดนิอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้

ตามที�รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งเป็นผู้ขายจะต้อง

ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี ดงันี � 

                                   (๑)    แจ้งการสั�งหรือนําสิ�งของที�ซื �อขายดงักลา่วเข้ามาจาก

ต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วนั นบัตั �งแตว่นัที�ผู้ขายสั�ง หรือซื �อของจากตา่งประเทศ 

เว้นแต่เป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�นได้ 

                                   (๒)    จดัการให้สิ�งของที�ซื �อขายดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที�

มีสทิธิเชน่เดียวกบัเรือไทย จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจาก

กรมเจ้าทา่ ให้บรรทกุสิ�งของนั �นโดยเรืออื�นที�มิใช่เรือไทย ซึ�งจะต้องได้รับอนญุาตเช่นนั �นก่อน

บรรทกุของลงเรืออื�น หรือเป็นของที�รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้

บรรทกุโดยเรืออื�น 

                                   (๓)    ในกรณีที�ไม่ปฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๐.๓   ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการ

ก่อสร้างฯได้คดัเลือกแล้ว ไม่ไปทําสญัญาหรือข้อตกลงซื �อเป็นหนงัสอืภายในเวลาที�กําหนด 

ดงัระบุไว้ในข้อ ๗ กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯจะริบ

หลกัประกนัการยื�นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือคํ �าประกนัการยื�นข้อเสนอทนัที

และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื�น (ถ้ามี) รวมทั �งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ �ง

งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซื �อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 

                          ๑๐.๔   กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯสงวน

สทิธิที�จะแก้ไขเพิ�มเติมเงื�อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสญัญาหรือข้อตกลงซื �อเป็นหนังสือ ให้�

เป็นไปตามความเห็นของสํานกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี)  

                          ๑๐.๕   ในกรณีที�เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี � มี

ความขดัหรือแย้งกนั ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องปฏิบตัติามคําวินิจฉยัของกองทพับก โดย กองทพั



ภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ คําวินิจฉยัดงักลา่วให้ถือเป็นที�สดุ และผู้ ยื�นข้อเสนอไม่มี

สทิธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยใดๆ เพิ�มเตมิ  

                          ๑๐.๖   กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯอาจ

ประกาศยกเลิกการจดัซื �อในกรณีต่อไปนี �ได้ โดยที�ผู้ยื�นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 

จากกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯไม่ได้  

                                   (๑)    กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ

ไม่ได้รับการจดัสรรเงินที�จะใช้ในการจดัซื �อหรือที�ได้รับจดัสรรแตไ่ม่เพียงพอที�จะทําการจดัซื �อ

ครั �งนี �ต่อไป 

                                   (๒)    มีการกระทําที�เข้าลกัษณะผู้ ยื�นข้อเสนอที�ชนะการจดัซื �อหรือที�

ได้รับการคดัเลอืกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนได้เสียกบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือ

ขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือเจ้าหน้าที�ใน

การเสนอราคา หรือสอ่ว่ากระทําการทจุริตอื�นใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจดัซื �อครั �งนี �ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่

กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ หรือกระทบต่อประโยชน์

สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอื�นในทํานองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที�กําหนดใน

กฎกระทรวง ซึ�งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจดัซื �อจดัจ้างและการบริหารพสัดุ

ภาครัฐ 

                 ๑๑.    การปฏบัิตติามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหว่างระยะเวลาการซื �อ ผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือกให้เป็น

ผู้ขายต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ที�กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผ้ประกอบการู  

                             กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ สามารถนํา

ผลการปฏิบตังิานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ขายเพื�อ

นํามาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ 

                             ทั �งนี � หากผู้ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที�กําหนดจะถกู

ระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบักองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการ

ก่อสร้างฯ ไว้ชั�วคราว 

กองทพับก โดยกองทพัภาคที� ๓ / กองอํานวยการก่อสร้างฯ  



       สิงหาคม ๒๕๖๑  

 


