
( สําเนา ) 
ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ  

เรื่อง ประกวดราคาซือ้วัสดุกอสรางสนับสนุนทหารชางใชในงานซอมแซมอาคาร สิ่งปลูก
สรางและการที่ดิน ประจําปงบงบประมาณ ๒๕๖๒ ของหนวยภายในคายพอขุนผาเมอืง และ

หนวยในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบูรณ ดวยวธิีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส (e-bidding)  
 
                 กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอาํนวยการกอสรางฯ มีความประสงคจะ
ประกวดราคาซื้อวัสดุกอสรางสนับสนุนทหารชางใชในงานซอมแซมอาคาร สิ่งปลกูสรางและการ
ที่ดิน ประจาํปงบงบประมาณ ๒๕๖๒ ของหนวยภายในคายพอขุนผาเมือง และหนวยในพ้ืนที่
จังหวัดเพชรบรูณ ดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนกิส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อใน
การประกวดราคาครัง้นี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๗,๔๓๗,๕๒๗.๐๐ บาท (เจ็ดลานสีแ่สนสามหมื่นเจ็ดพัน
หารอยยีส่ิบเจ็ดบาทถวน) ตามรายการ ดังนี้  

  

 วัสดุกอสรางสนบัสนุนทหาร
ชางใชในงานซอมแซมอาคาร 
สิ่งปลูกสรางและการที่ดิน 
ประจาํปงบงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ของหนวยภายในคายพอขุนผา
เมือง และหนวยในพื้นทีจ่ังหวัด
เพชรบรูณ 

จํานวน ๑  งาน 

 
 
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมคีุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกจิการ 
                 ๔. ไมเปนบุคคลซึง่อยูระหวางถูกระงบัการยื่นขอเสนอหรือทาํสญัญากบัหนวยงาน
ของรัฐไวชัว่คราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏบิัติงานของ
ผูประกอบการตามระเบียบทีร่ัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกาํหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรใน
ระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไมเปนบุคคลซึง่ถกูระบชุื่อไวในบัญชีรายชือ่ผูทิง้งานและไดแจงเวียนชื่อใหเปน
ผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง ซึ่งรวมถงึนิติ
บุคคลทีผู่ทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอาํนาจในการดาํเนินงาน
ในกิจการของนิติบคุคลนั้นดวย 
                 ๖. มีคุณสมบัตแิละไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพสัดุภาครฐักาํหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุคล ผูมีอาชีพขายพสัดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธี



ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว มีผลงานประเภทขายวสัดุกอสราง   ไมเกิน ๕ ป ในวงเงิน
ไมนอยกวา ๓,๗๑๘,๐๐๐.-บาท 
                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกบัผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแก
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอาํนวยการกอสรางฯ ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครัง้น้ี 
                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิห์รือความคุมกัน ซึง่อาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน
แตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมคีาํสัง่ใหสละเอกสิทธิค์วามคุมกันเชนวานั้น 
                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๑๑.ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซือ้จัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของ
กรมบัญชีกลาง ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด 
                 ๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบญัชรีายรับรายจายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสาํคญั ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด (แบบแสดงบัญชีรายรับรายจายของโครงการ/บช.๑) 
                 ๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรบัคัดเลอืกเปนคูสญัญาตองรับและจายเงินผานบัญชี
ธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึง่มีมลูคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสญัญาอาจจายเปนเงินสด
ก็ได ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด 
  
 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสาร
ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเลก็ทรอนิกสต้ังแตวนัที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต http://www.army๓.mi.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ตอ 
๗๓๓๕๔ ในวันและเวลาราชการ 
                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
โปรดสอบถามมายัง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอาํนวยการกอสรางฯ ผานทางอีเมล 
yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรอืชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกาํหนด ภายในวันที ่
........................ โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯจะชีแ้จง
รายละเอียดดังกลาวผานทางเวบ็ไซต http://www.army3.mi.th และ 
www.gprocurement.go.th ในวันที ่........................  
  



  ประกาศ ณ วันที ่        ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
  

  

  

  

  

   

ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน  

(พลตรีณัฐวฒุ ิชุณหะนันทน) 

รองแมทัพภาคที่ ๓/รองผูอํานวยการกอสรางฯ ทํา
การแทน 

แมทัพภาคที่ ๓/ผูอาํนวยการกอสรางฯ 

  

  
หมายเหต ุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ 
และเอกสารสวนที่ ๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา  
  
 

สาํเนาถูกตอง  
  

ยงยุทธ คุมแพทย  
(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)  

 นายทหารฝายพลาธิการ กองทพัภาคที่ 
3 

 

 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



( สําเนา ) 
เอกสารประกวดราคาซือ้ดวยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  

เลขที่ ........................  
การซือ้วัสดุกอสรางสนับสนุนทหารชางใชในงานซอมแซมอาคาร สิง่ปลูกสรางและการท่ีดิน 

ประจําปงบงบประมาณ ๒๕๖๒ ของหนวยภายในคายพอขุนผาเมอืง และหนวยในพ้ืนท่ี
จังหวัดเพชรบูรณ  

ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ  
ลงวันที่         ตุลาคม ๒๕๖๑  

 
                  กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ ซึง่ตอไปนี้
เรียกวา "กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯ" มคีวามประสงคจะ
ประกวดราคาซื้อดวยวธิีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้  

  

 วัสดุกอสรางสนบัสนุนทหารชาง
ใชในงานซอมแซมอาคาร สิ่ง
ปลูกสรางและการที่ดิน ประจาํป
งบงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ
หนวยภายในคายพอขุนผาเมือง 
และหนวยในพื้นทีจ่ังหวัด
เพชรบรูณ 

จํานวน ๑  งาน 

 
 
พัสดุทีจ่ะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่
จะใชงานไดทันทแีละมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามทีก่าํหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนาํและขอกําหนด ดังตอไปนี ้
                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส  
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กาํหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนกิส  
                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทัว่ไป  
                          ๑.๔     แบบหนงัสอืค้าํประกัน  
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา  
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา  
   
                          ๑.๕     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน  
                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม  



                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารที่กาํหนดไวในระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส  
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑  
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒  
                          ๑.๗     ขอบเขตของงานฯ ซอมแซม ป๖๒ 
                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 
                          ๒.๑    มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไมเปนบคุคลลมละลาย 
                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ไมเปนบคุคลซึ่งอยูระหวางถกูระงบัการยื่นขอเสนอหรือทาํสัญญา
กับหนวยงานของรัฐไวชัว่คราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏบิัติงานของ
ผูประกอบการตามระเบียบทีร่ัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกาํหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรใน
ระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕    ไมเปนบคุคลซึ่งถูกระบชุื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจง
เวียนชื่อใหเปนผูทิง้งานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง ซึ่ง
รวมถงึนิติบคุคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจดัการ ผูบริหาร ผูมอีาํนาจในการ
ดําเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนั้นดวย 
                          ๒.๖    มคีุณสมบัตแิละไมมีลกัษณะตองหามตามทีค่ณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกจิจานุเบกษา 
                          ๒.๗    เปนนิติบคุคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว และมผีลงานประเภทขายวสัดุกอสรางไมเกิน ๕ ป ในวงเงินไมนอยกวา ๓,๗๑๘,๐๐๐.-
บาท  
                          ๒.๘    ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่น
ขอเสนอใหแก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรอืไมเปนผูกระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรมในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสครั้งนี ้
                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรบัเอกสทิธิห์รอืความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมคีาํสัง่ใหสละเอกสิทธิแ์ละความคุมกันเชนวานั้น 
                          ๒.๑๐    ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๑    ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรบัคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนใน
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส (Electronic Government Procurement : e - 
GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด 
                          ๒.๑๒    ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบญัชรีายรบั
รายจาย หรือแสดงบญัชรีายรบัรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสาํคัญ ตามทีค่ณะกรรมการ 



ป.ป.ช. กาํหนด (แบบแสดงบัญชีรายรับรายจายของโครงการ/บช.๑) 
                          ๒.๑๓    ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรบัคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรบัและจายเงิน
ผานบัญชธีนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึง่มีมลูคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจาย
เปนเงินสดก็ได ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
   
                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 
                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมกับการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คอื 
                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดงัตอไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
                                           (ก)   หางหุนสวนสามญัหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสาํเนา
หนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล บญัชรีายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมอีาํนาจควบคุม (ถามี) 
พรอมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอง 
                                           (ข)   บริษัทจาํกัดหรือบริษัทมหาชนจาํกัด ใหยื่นสาํเนา
หนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล หนงัสอืบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมี
อํานาจควบคมุ (ถาม)ี และบัญชีผูถอืหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอง 
                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบคุคลที่
มิใชนิติบคุคล ใหยื่นสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงทีแ่สดงถึงการเขา
เปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง
ของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอง 
                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผู
รวมคา ใหยื่นสาํเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผู
รวมคา แลวแตกรณ ี
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบยีนพาณชิย สาํเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกบัการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบ
ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                           ทั้งน้ี เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชี
เอกสารสวนที่ ๑ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเลก็ทรอนิกสจะสราง
บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) ใหโดยผูยืน่ขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวน
ที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดงัตอไปนี ้



                                   (๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอาํนาจใหบคุคลอื่นกระทาํการแทน
ใหแนบหนงัสอืมอบอาํนาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู
มอบอาํนาจและผูรบัมอบอาํนาจ ทั้งนี้หากผูรับมอบอาํนาจเปนบคุคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุ
นิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
                                   (๒) แบบรูปรายการละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ และแคตตาล็อก 
ตามขอ ๔.๔ 
                                   (๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 
                                   (๔) ใบเสนอราคาซื้อโดยกรอกราคาตอหนวยใหครบทุกชอง
รายการ 
                                   (๕) สําเนาผลงานประเภทขายวัสดุกอสรางไมเกิน ๕ ป ในวงเงินไม
นอยกวา ๓,๗๑๘,๐๐๐.-บาท และสาํเนาสัญญาซื้อขายท่ีออกโดยสวนราชการ หรือสถาบันที่
นาเชื่อถือตามหนังสือรับรองผลงานที่ย่ืน พรอมทั้งรบัรองสาเนาถูกตอง 
                                   (๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกบัการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบใน
รูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                           ทั้งน้ี เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชี
เอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเลก็ทรอนิกสจะสราง
บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวน
ที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามที่กาํหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลกัฐานแสดงตวัตน
และทาํการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรปูแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาได
เพียงครัง้เดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรอืราคาตอหนวย และหรอืตอรายการ 
ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลข
และตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสาํคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมลูคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง
ไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ กองอาํนวยการกอสราง ซอมแซมอาคาร สิ่งปลกูสรางและ
การที่ดิน ประจาํปงบงบประมาณ ๒๕๖๒ ของหนวยภายในคายพอขุนผาเมือง และหนวยใน
พื้นที่จังหวัดเพชรบรูณ  
                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน 
ต้ังแตวันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรบัผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว 



และจะถอนการเสนอราคามิได 
                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกาํหนดเวลาสงมอบพสัดุไมเกิน ๒๔๐ 
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนงัสือแจงจาก กองทัพบก โดย 
กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯ ใหสงมอบพสัด ุ
                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรอืรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของ กองทัพบก ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพจิารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/
กองอาํนวยการกอสรางฯจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
                          สําหรบัแคตตาล็อกทีแ่นบใหพิจารณา หากเปนสาํเนารูปถายจะตอง
รับรองสาํเนา 
ถูกตอง โดยผูมีอํานาจทาํนิติกรรมแทนนิติบคุคล หากคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส 
มีความประสงคจะขอดูตนฉบบัแคตตาล็อก ผูยื่นขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                          หามมิใหผูยื่นขอเสนอสาํเนาเอกสารคณุลักษณะเฉพาะหรือแบบรูป
รายการละเอียดจากตนฉบับของทางราชการทีแ่นบทายเอกสารประกวดราคาซื้อมายื่นเปน
เอกสารของผูยื่นขอเสนอ 
  
   
   
                          ๔.๕     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสญัญา รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถีถ่วนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสทั้งหมดเสีย
กอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเลก็ทรอนิกสในวันที่ ........................  ระหวาง
เวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถอืตามเวลาของ
ระบบการจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการ
ยื่นขอเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทาํเอกสารสาํหรบัใชในการเสนอราคาใน
รูปแบบไฟลเอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตอง
เปนผูรบัผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะ
ยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมลู (Upload) เพื่อเปนการเสนอราคาใหแก กองทพับก โดย 
กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯ ผานทางระบบจดัซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส 



                          ๔.๙     คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส จะ
ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิองผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มผีลประโยชน
รวมกันกบัผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผู
ยื่นขอเสนอที่มผีลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่น
ขอเสนอที่มผีลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส
วา กอนหรือในขณะที่มกีารพจิารณาขอเสนอ มผีูยื่นขอเสนอรายใดกระทาํการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามกีารกระทาํอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือ่ผูยื่นขอเสนอรายน้ัน
ออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ 
จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/
กองอาํนวยการกอสรางฯ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทาํ
ดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 
๓/กองอาํนวยการกอสรางฯ 
                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏบิัติ ดังนี ้
                                   (๑)    ปฏบิัติตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษี
อื่นๆ (ถาม)ี รวมคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 
                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอ
ราคา ตามวัน เวลา ที่กาํหนด 
                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทาํความเขาใจในระบบและ
วิธกีารเสนอราคาดวยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบญัชกีลางทีแ่สดงไวในเวบ็ไซต 
www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลกัประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคา
ทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ จาํนวน ๓๗๑,๘๗๗.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดรอยเจ็ดสิบเจ็ดบาท
ถวน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึง่เปนเชค็หรือดราฟทลง
วันที่ที่ใชเชค็หรือดราฟทนั้นชาํระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรอืกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วัน
ทําการ 
                          ๕.๒     หนังสือค้าํประกันอิเลก็ทรอนกิสของธนาคารภายในประเทศตาม
แบบทีค่ณะกรรมการนโยบายกาํหนด 



                          ๕.๓     พันธบัตรรฐับาลไทย 
                          ๕.๔     หนังสือค้าํประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่
ไดรับอนุญาตใหประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณชิยและประกอบธุรกิจค้าํประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจง
เวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้าํประกนัของธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายกาํหนด 
                          กรณีที่ผูย่ืนขอเสนอนําเช็คหรอืดราฟทที่ธนาคารสัง่จายหรือพันธบัตร
รัฐบาลไทยหรือหนังสือค้าํประกันของบริษทัเงินทุนหรือบริษทัเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปน
หลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหกองทัพบก โดย กองทัพภาค
ที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯตรวจสอบความถูกตองในวันที.่....................... ระหวาง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                          กรณีที่ผูย่ืนขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรปูแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงค
จะใชหนังสือค้าํประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ให
ระบชุื่อผูยื่นขอเสนอในหนงัสอืค้าํประกันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี ้
                          (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อ
กิจกรรมรวมคาดังกลาว เปนผูย่ืนขอเสนอ 
                          (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบยีนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อ
ผูเขารวมคารายทีส่ัญญารวมคากาํหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรฐัเปนผูยื่น
ขอเสนอ 
                          ทั้งนี้ "กิจการรวมคาทีจ่ดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา 
กิจการรวมคาทีจ่ดทะเบียนเปนนิตบิุคคลตอกรมพฒันาธรุกจิการคา กระทรวงพาณิชย 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/
กองอาํนวยการกอสรางฯจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูค้าํประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผล
คัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายทีค่ัดเลือกไวซึง่เสนอ
ราคาต่าํสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง 
หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผกูพันแลว  
                          การคืนหลกัประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมี
ดอกเบี้ย 
                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 
                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส
ครัง้น้ี กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯจะพจิารณาตัดสินโดยใช
หลักเกณฑ ราคา  
                          ๖.๒     การพจิารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
                                   กรณีใชหลกัเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 



กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๖.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมคีุณสมบัติไมถกูตองตามขอ ๒ หรือยื่น
หลักฐานการยื่นขอเสนอไมถกูตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ 
๔ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสจะไมรบัพิจารณาขอเสนอของผู
ยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนคิหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพสัดุที่จะขายไมครบถวน หรอืเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯกําหนดไวในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสาํคญัและความแตกตางน้ันไมมีผลทาํใหเกิดการ
ไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ 
อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
                          ๖.๔     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯสงวน
สิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอโดยไมมีการผอนผนั ในกรณีดังตอไปนี ้
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชรีายชื่อผูรับ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนกิส หรือบญัชีรายชื่อ
ผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซือ้จัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯ 
                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางดวยอิเลก็ทรอนิกส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขทีก่ําหนดใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสาํคัญ หรือมีผลทาํใหเกิดความไดเปรียบ
เสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทาํ
สัญญา คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯมสีิทธิใหผูยื่นขอเสนอชีแ้จงขอเท็จจรงิเพิ่มเติมได กองทัพบก 
โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯ มีสทิธทิี่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทาํ
สัญญา หากขอเท็จจรงิดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                          ๖.๖     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯทรงไว
ซึ่งสทิธทิี่จะไมรบัราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจ
พิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปนสาํคญั และใหถือวาการตัดสินของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 
๓/กองอาํนวยการกอสรางฯเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรยีกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ 
มิได รวมทัง้กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะพจิารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิง้งาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่
ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทาํการโดยไมสจุริต 



เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชือ่บคุคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน 
เปนตน  
                               ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่าํสุด เสนอราคาต่าํจน
คาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชีแ้จงและแสดงหลักฐานที่ทาํใหเชื่อไดวา ผูยื่น
ขอเสนอสามารถดาํเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสใหเสรจ็สมบูรณ หากคาํ
ชีแ้จงไมเปนที่รบัฟงได กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ มีสทิธทิี่จะไม
รับขอเสนอหรอืไมรบัราคาของผูยื่นขอเสนอรายน้ัน ทั้งน้ี ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรอง
คาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯ  
                          ๖.๗     กอนลงนามในสญัญากองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส หากปรากฏวามกีาร
กระทาํที่เขาลกัษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรบัการคัดเลอืกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมสีวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอืน่ หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาทีใ่นการเสนอราคา หรือสอวากระทาํ
การทจุริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                 ๗.     การทําสัญญาซื้อขาย 
                          ๗.๑     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส สามารถสงมอบ
สิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทาํการ นับแตวันที่ทาํขอตกลงซือ้กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 
๓/กองอาํนวยการกอสรางฯจะพจิารณาจัดทาํขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 
                          ๗.๒     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสไมสามารถสง
มอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทาํการ หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯเห็นวาไมสมควรจัดทาํขอตกลงเปนหนงัสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทาํสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทาํ
ขอตกลงเปนหนังสือ กับกองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯภายใน ๗ 
วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลกัประกันสัญญาเปนจาํนวนเงินเทากบัรอยละ ๕ 
ของราคาคาสิ่งของทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯยึดถือไวในขณะทาํสญัญา โดยใชหลักประกันอยางหนึง่อยางใดดังตอไปนี ้
                          (๑)     เงินสด 
                          (๒)     เช็คหรอืดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึง่เปนเชค็หรือดราฟทลง
วันที่ที่ใชเชค็หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทาํสัญญา หรือกอนวันน้ันไมเกิน ๓ วันทาํ
การ 
                          (๓)     หนังสือค้าํประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยางที่
คณะกรรมการนโยบายกาํหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้าํประกัน



อิเล็กทรอนิกสตามวธิีการที่กรมบัญชีกลางกาํหนด 
                          (๔)     หนังสือค้าํประกันของบริษัทเงนิทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่
ไดรับอนุญาตใหประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณชิยและประกอบธุรกิจค้าํประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจง
เวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้าํประกนัของธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายกาํหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู
ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผกูพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดทุี่ซื้อซึ่ง
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯ ไดรับมอบไวแลว 
                 ๘.    คาจางและการจายเงิน 
                          กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะจายคา
สิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมลูคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายท้ังปวงแลวใหแกผูยื่น
ขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อ
ขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และกองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯ 
ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว 
                 ๙.    อัตราคาปรบั 
                          คาปรบัตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อขายเปนหนงัสอื ใหคิดในอตัรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคา
สิ่งของที่ยังไมไดรบัมอบตอวัน 
                 ๑๐.    การรับประกันความชาํรุดบกพรอง 
                          ผูชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ซึ่งไดทาํสัญญาซื้อขายตามแบบดัง
ระบุในขอ ๑.๓ หรือทาํขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณ ีจะตองรบัประกันความชาํรุด
บกพรองของสิง่ของทีซ่ื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา   ๑ เดือน    นับถัดจากวันที่ 
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯ ไดรับมอบสิง่ของ โดยตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรบัแจงความชาํรุดบกพรอง 
   
                 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนขอเสนอและอื่นๆ 
                          ๑๑.๑   เงินคาพัสดุสาํหรับการซื้อครั้งน้ี ไดมาจากเงินงบประมาณเงิน
งบประมาณประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                                    การลงนามในสญัญาจะกระทาํได ตอเม่ือกองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯไดรับอนุมัติเงินคาพัสดจุากเงินงบประมาณประจาํป พ.ศ. 
๒๕๖๒ แลวเทานั้น  
                          ๑๑.๒   เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯได



คัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสัง่หรือนาํสิง่ของดงักลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรอืไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึง่เปนผูขายจะตองปฏบิัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสรมิการพาณิชยนาวี ดังนี ้
                                   (๑)    แจงการสัง่หรือนาํสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันทีผู่ขายสั่ง หรือซือ้ของจากตางประเทศ 
เวนแตเปนของที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
                                   (๒)    จัดการใหสิง่ของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือ
เรือที่มีสทิธิเชนเดียวกับเรอืไทย จากตางประเทศมายงัประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนญุาตจาก
กรมเจาทา ใหบรรทกุสิง่ของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนญุาตเชนน้ันกอน
บรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของทีร่ัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุก
โดยเรืออื่น 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิด
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาว ี
                          ๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซึง่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการ
กอสรางฯไดคัดเลอืกแลว ไมไปทาํสัญญาหรือขอตกลงซือ้เปนหนังสือภายในเวลาทีก่ําหนด ดัง
ระบุไวในขอ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯจะริบหลักประกัน
การยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้าํประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทัง้จะพิจารณาใหเปนผูทิง้งาน ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๑.๔   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯสงวน
สิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกาํหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ให
เปนไปตามความเห็นของสาํนักงานอัยการสงูสุด (ถามี)  
                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสนี้ 
มีความขัดหรือแยงกัน ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคาํวินจิฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ คาํวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมสีิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม  
                          ๑๑.๖   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯอาจ
ประกาศยกเลิกการจัดซือ้ในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จาก
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯไมได  
                                   (๑)    กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯ
ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอทีจ่ะทาํการจัดซื้อครัง้
นี้ตอไป 
                                   (๒)    มีการกระทาํที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอทีช่นะการจัดซื้อ



หรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรอืมสีวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือ
ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรอืสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการ
เสนอราคา หรือสอวากระทาํการทจุริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทาํการจัดซื้อครัง้นีต้อไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯ หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทาํนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาํหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐ 
                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                             ในระหวางระยะเวลาการซือ้ ผูย่ืนขอเสนอที่ไดรบัการคัดเลือกใหเปน
ผูขายตองปฏบิัติตามหลักเกณฑทีก่ฎหมายและระเบียบไดกาํหนดไวโดยเครงครัด 
                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                             กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯ สามารถนาํ
ผลการปฏบิัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายเพื่อ
นํามาประเมินผลการปฏบิัติงานของผูประกอบการ 
                             ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรบัการคดัเลือกไมผานเกณฑทีก่ําหนดจะถูก
ระงบัการยื่นขอเสนอหรือทาํสัญญากับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสราง
ฯ ไวชั่วคราว 

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอาํนวยการกอสรางฯ  
        ตุลาคม ๒๕๖๑  

 


