
- ร่าง - 
ประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สนับสนุนทหารช่าง เพ่ือใช้ในโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า 
ของ ค่ายจิรประวัติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

----------------------------------------- 
                 กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ มีความประสงค์จะประกวด
ราคาซื้อวัสดุกอ่สร้าง สนบัสนุนทหารช่าง เพื่อใช้ในโครงการปรับปรงุระบบระบายน้ า ของ ค่ายจิรประวัติ 
ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อใน
การประกวดราคาครัง้นี้ เป็นเงิน  ทั้งสิ้น ๑,๒๑๙,๒๙๙.๗๕ บาท (หนึง่ล้านสองแสนหนึง่หมื่นเก้าพันสอง
ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสบิห้าสตางค์) จ านวน   ๙ รายการ ดังนี้ 
                 ๑. ท่อ ค.ส.ล.  ขนาด Ø   ๐.๓๐ เมตร       จ านวน      ๒๐๕   ท่อน 
                 ๒. ปูนซีเมนต์ผสม                               จ านวน        ๑๘   ถุง 
                 ๓. ทรายหยาบ                                   จ านวน      ๒๑๗   ลูกบาศกเ์มตร 
                 ๔. คอนกรีตผสมเสรจ็ ๑:๒:๔                  จ านวน      ๓๙๗   ลกูบาศกเ์มตร 
                 ๕. ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH ๔ มิลลิเมตร# จ านวน   ๑,๓๙๓ ตารางเมตร 
                 ๖. เหล็กเส้นกลม RB  ขนาด Ø ๖ มิลลเิมตร จ านวน     ๔.๘๕  ตัน 
                 ๗. ไม้แบบ                                        จ านวน        ๘๑   ลูกบาศก์ฟุต 
                 ๘. ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘                     จ านวน      ๑๐๑   กิโลกรัม 
                 ๙. ตะป ู                                          จ านวน        ๗๑   กิโลกรมั 
 
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกจิการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึง่อยู่ระหว่างถูกระงบัการยื่นข้อเสนอหรอืท าสญัญากบัหน่วยงานของรฐัไว้
ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผูท้ี่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูป้ระกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึง่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิง้งาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลทีผู่้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผูจ้ัดการ กรรมการผูจ้ัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกจิการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพสัดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นนิติบุคคลผูม้ีอาชีพให้ขายพสัดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์
ดังกล่าวและต้องมผีลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมน่้อยกว่า ๖๐๐,๐๐๐.-บาท (หกแสนบาทถ้วน) และ
เป็นผลงานที่เป็น   คู่สัญญาโดยตรงกบัหน่วยงานของรัฐหรอืหน่วยงานเอกชน ที่ กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อ านวยการก่อสร้างฯ เช่ือถือ 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอืน่ที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่กองทัพบก 
โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น
ผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ครั้งนี้ 



 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแตร่ัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งใหส้ละเอกสทิธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 
ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ตัง้แต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเ่ว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐ - ๙ ต่อ ๗๓๓๕๔ ใน
วันและเวลาราชการ 
                อนึ่ง การประกวดราคาซือ้ฯ ครั้งนี้ หากรายการดังกล่าวไม่ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณ 
จากรัฐบาล จะต้องไม่ถือเป็นข้อผูกมัดกับ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ 
  
  ประกาศ ณ วันที่         กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

  
  
  
  
  
  

 

  
(พลตรีอุกฤษฎ์ นุตค าแหง) 

รองแมท่ัพภาคที่ ๓/รองผู้อ านวยการก่อสร้างฯ 
ท าการแทน 

แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อ านวยการก่อสร้างฯ 
 

  
หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร
ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ร่าง - 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที ่........................ 
การซื้อวัสดุก่อสรา้ง สนับสนุนทหารช่าง เพ่ือใช้ในโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า ของ ค่ายจิร

ประวัติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

ลงวันท่ี         กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
-------------------------------------------- 

                  กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า "กองทัพบก 
โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ จ านวน ๙ รายการ ดังนี ้
                  ๑. ท่อ ค.ส.ล.  ขนาด Ø   ๐.๓๐ ม.        จ านวน      ๒๐๕   ท่อน 
                  ๒. ปูนซีเมนตผ์สม                             จ านวน        ๑๘   ถุง 
                  ๓. ทรายหยาบ                                จ านวน      ๒๑๗   ลูกบาศก์เมตร 
                  ๔. คอนกรีตผสมเสร็จ  ๑:๒:๔               จ านวน      ๓๙๗   ลูกบาศก์เมตร 
                  ๕. ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH ๔ มม.#   จ านวน   ๑,๓๙๓   ตารางเมตร 
                  ๖. เหลก็เส้นกลม RB  ขนาด Ø  ๖ มม.    จ านวน     ๔.๘๕   ตัน 
                  ๗. ไม้แบบ                                      จ านวน        ๘๑   ลูกบาศก์ฟุต 
                  ๘. ลวดผูกเหลก็ เบอร์ ๑๘                   จ านวน      ๑๐๑   กิโลกรัม 
                  ๙. ตะปู                                         จ านวน        ๗๑   กิโลกรมั 
 
                  พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเกบ็ อยู่ในสภาพ
ที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ฉบบันี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส ์
                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป 
                          ๑.๔     แบบหนงัสอืค้ าประกัน 
                                    (๑)   หลกัประกันสัญญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้มผีลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส ์
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 
 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ5xcRElU0h8x2dw5tjSMaMSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV


 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยูร่ะหว่างถกูระงบัการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับ
หน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผูท้ี่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูป้ระกอบการ
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจง้เวียนช่ือใหเ้ป็น
ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ่งรวมถงึนิติบุคคลที่ผูท้ิ้ง
งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผูม้ีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคล
นั้นด้วย 
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    เป็นนิตบิุคคลผู้มีอาชีพขายพสัดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวและ
ต้องมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๐๐,๐๐๐.-บาท (หกแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่
เป็นคู่สญัญาโดยตรงกบัหน่วยงานของรฐัหรือหน่วยงานเอกชน ที่ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้าง
ฯ เช่ือถือ 
                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าย่ืนข้อเสนอ
ให้แก ่กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการกอ่สร้างฯ ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ครั้งนี ้
                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รบัเอกสทิธ์ิหรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสัง่ใหส้ละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
                          ๒.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนกิส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเปน็นิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนงัสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผูจ้ัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พรอ้มทัง้รบัรอง
ส าเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนงัสอืรบัรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนงัสอืบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ัดการ ผูม้ีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) 
และบญัชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเปน็บุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสอืเดินทางของผูเ้ป็นหุ้นส่วนทีม่ิได้ถือสัญชาติ



ไทย พร้อมทัง้รบัรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเปน็ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผูร้่วมค้า ให้
ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบยีนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพรอ้มกบัการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสาร
ส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนกิสจ์ะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF 
File (Portable Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณีทีผู่้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบ
หนังสือมอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมหีลักฐานแสดงตัวตนของผูม้อบอ านาจและผูร้ับ
มอบอ านาจ ทั้งนีห้ากผูร้ับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ทีบ่รรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้ว
เท่านัน้ 
                                   (๒)    แคตตาล็อกของผู้ยื่นข้อเสนอ และแบบรูปรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                   (๓)    ใบเสนอราคา 
                                   (๔)    ส าเนาหนังสือรับรองผลงานประเภทขายวัสดุก่อสร้างและส าเนาสญัญา
ซื้อขายตามหนงัสือรับรองผลงานฉบบัที่ยื่น ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๐๐,๐๐๐.-บาท (หกแสนบาทถ้วน) และ
เป็นผลงานที่เป็น  คู่สัญญาโดยตรงกบัหน่วยงานของรฐัหรือหน่วยงานเอกชน ที่ กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อ านวยการก่อสร้างฯ เช่ือถือ 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพรอ้มกบัการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสาร
ส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนกิสจ์ะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF 
File (Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนกิส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
และจะตอ้งกรอกข้อความให้ถูกตอ้งครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้
ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครัง้เดียว
และราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไว้ท้ายใบ
เสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือ
ไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนงัสอืเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่า



ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ กองอ านวยการ
ก่อสร้างฯ กองพันทหารช่างที่ ๔ กองพลทหารราบที่ ๔ โครงการปรบัปรุงระบบระบายน้ าของ ค่ายจริ
ประวัติ ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมอืง จงัหวัดนครสวรรค์ 
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอ
ราคาโดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรบัผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอ
ราคามิได ้
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพสัดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสญัญาซื้อขาย หรือวันที่ไดร้ับหนังสือแจง้จาก กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ / กอง
อ านวยการก่อสร้างฯ ให้ส่งมอบพัสด ุ
                          ๔.๔     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ กองทัพบก ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี ้กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะยึดไว้เป็น
เอกสารของทางราชการ 
                                   ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พจิารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรอง
ส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบบัแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบบัมาให้
คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสต์รวจสอบภายใน ๓ วัน 
                          ๔.๕     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสญัญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสท์ั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงือ่นไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออเิล็กทรอนกิส์ 
                          ๔.๖     ผู้ยืน่ข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซือ้จัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ในวันที ่........................  ระหว่าง
เวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ ์
                          เมื่อพ้นก าหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมร่ับเอกสารการยื่นข้อเสนอ
และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรบัใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผูร้ับผิดชอบ
ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึง
ส่งข้อมลู (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก ่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการ
ก่อสร้างฯ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ จะด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแตล่ะรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอที่มผีลประโยชน์
ร่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ว่า ก่อน
หรือในขณะทีม่ีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกองทัพบก 
โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผูท้ิ้งงาน 



เว้นแต ่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการกอ่สร้างฯ จะพจิารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอราย
นั้นมิใช่เป็นผูร้ิเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณา
ของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการกอ่สร้างฯ 
                          ๔.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีร่ะบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตาม
วัน เวลา ที่ก าหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเ่สนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอ
ราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ 
www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ครั้ง
นี ้กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯจะพจิารณาตัดสินโดยใช้หลกัเกณฑ ์ราคา 
                          ๕.๒     การพจิารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลกัเกณฑร์าคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กองทพับก โดย 
กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถกูต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
ยื่นข้อเสนอไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบัพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้
ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทีจ่ะขายไม่ครบถ้วน 
หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการกอ่สร้าง
ฯก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย 
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสทิธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
                          ๕.๔     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯสงวนสิทธ์ิไม่
พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผอ่นผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายช่ือผูร้ับเอกสารประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผู้ซือ้เอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอเิล็กทรอนิกส์ ของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กอง
อ านวยการก่อสร้างฯ 
                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเลก็ทรอนิกส ์
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขทีก่ าหนดในเอกสารประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทีเ่ป็นสาระส าคัญ หรือมผีลท าใหเ้กิดความได้เปรียบเสียเปรียบแกผู่้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห์รือในการท าสญัญา 
คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห์รือกองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กอง
อ านวยการก่อสร้างฯมีสทิธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอช้ีแจงข้อเทจ็จริงเพิ่มเติมได ้กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ / 
กองอ านวยการก่อสร้างฯ มีสิทธิทีจ่ะไมร่ับข้อเสนอ ไมร่ับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเทจ็จรงิดังกล่าวไม่



เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๕.๖     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯทรงไว้ซึ่งสิทธิที่
จะไม่รบัราคาต่ าสุด หรือราคาหนึง่ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลอืกซือ้ใน
จ านวน หรือขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์
โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพจิารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือ
ว่าการตัดสินของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอ
จะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการ
ก่อสร้างฯ จะพจิารณายกเลิกการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิง้งาน ไม่ว่า
จะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบัการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมเีหตุที่เช่ือถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการ
โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเทจ็ หรอืใช้ช่ือบคุคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทน เป็นต้น 
                               ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายทีเ่สนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่
อาจด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะใหผู้้ยื่นข้อเสนอน้ัน
ช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ท าใหเ้ช่ือได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินการตามเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากค าช้ีแจงไมเ่ป็นที่รบัฟังได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กอง
อ านวยการก่อสร้างฯ มีสิทธิทีจ่ะไมร่ับข้อเสนอหรือไม่รบัราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่าวไม่มสีิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กอง
อ านวยการก่อสร้างฯ 
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสญัญากองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ / กองอ านวยการ
ก่อสร้างฯอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ หากปรากฏว่ามีการกระท าทีเ่ข้าลกัษณะผู้
ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รบัการคัดเลอืกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรอืสมยอมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือ
เจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสอ่ว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                 ๖.     การท าสัญญาซื้อขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการ
ก่อสร้างฯจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได ้
                          ๖.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ไมส่ามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการ หรือกองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯเห็นว่าไม่
สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนงัสอื ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสจ์ะต้องท าสัญญาซื้อ
ขายตามแบบสญัญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือ กับกองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / 
กองอ านวยการก่อสร้างฯภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิง่ของทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ให้กองทัพบก โดย กองทพั
ภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี ้
                          (๑)     เงินสด 
                          (๒)     เช็คหรอืดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทล์งวันที่ที่ใช้เช็ค
หรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรอืก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันท าการ 
                          (๓)     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอเิลก็ทรอนิกส์ตาม



วิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
                          (๔)     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงนิทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ไดร้ับ
อนุญาตให้ประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกจิค้ าประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบ โดยอนุโลมให้ใช้
ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสญัญาซื้อขายแล้ว 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดทุี่ซื้อซึ่งกองทพับก 
โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ได้รับมอบไว้แล้ว 
                 ๗.    ค่าจ้างและการจา่ยเงิน 
                          กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ / กองอ านวยการกอ่สร้างฯ จะจ่ายค่าสิง่ของซึง่ได้
รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทัง้ปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบัการ
คัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมือ่ผู้ขายได้สง่มอบสิง่ของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
และกองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ได้ตรวจรบัมอบสิง่ของไว้เรียบร้อยแล้ว 
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรอื
ข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยงัไม่ได้รับมอบต่อวัน 
                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 
๑.๓ หรือท าข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิง่ของที่ซื้อขาย
ที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า   ๑ เดือน    นับถัดจากวันที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กอง
อ านวยการก่อสร้างฯ ได้รับมอบสิง่ของ โดยต้องรีบจัดการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รบัแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าพัสดสุ าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                                    การลงนามในสญัญาจะกระท าได้ ต่อเมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / 
กองอ านวยการก่อสร้างฯไดร้ับอนมุัติเงินค่าพสัดุจากเงนิงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น 
                          ๑๐.๒   เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯได้คัดเลือก
ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซือ้สิง่ของตามการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขาย
จะต้องสั่งหรอืน าสิง่ของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีม่ี
เรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรบัขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้
ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสัง่หรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ
กรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซือ้ของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นใหบ้รรทุกโดยเรืออื่นได ้
                                   (๒)    จัดการให้สิง่ของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรอืที่มสีิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นทีม่ิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รบัอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นใหบ้รรทุกโดยเรืออื่น 



                                   (๓)    ในกรณีที่ไมป่ฏิบัติตาม (๑) หรอื (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการกอ่สร้างฯ
ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนงัสือภายในเวลาที่ก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ 
๗ กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย
อื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพจิารณาให้เป็นผู้ทิง้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯสงวนสิทธ์ิทีจ่ะ
แก้ไขเพิ่มเติมเงือ่นไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนงัสอื ให้เป็นไปตามความเห็น
ของส านักงานอัยการสงูสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์นี้ มีความขัด
หรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ / กอง
อ านวยการก่อสร้างฯ ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นทีสุ่ด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มสีิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ 
เพิ่มเตมิ 
                          ๑๐.๖   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯอาจประกาศ
ยกเลกิการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยทีผู่้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกองทพับก โดย 
กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯไม่ได้ 
                                   (๑)    กองทพับก โดย กองทพัภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯไม่ได้รบั
การจัดสรรเงินทีจ่ะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอทีจ่ะท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป 
                                   (๒)    มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับ
การคัดเลือกมผีลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการ
ทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การท าการจัดซื้อครัง้นีต้่อไปอาจกอ่ให้เกิดความเสียหายแก่กองทัพบก 
โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอื่นในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                             ในระหว่างระยะเวลาการซือ้ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบัการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทีก่ฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                             กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ สามารถน าผลการ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ไดร้ับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อน ามาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                             ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบัการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนดจะถูกระงับการ
ยื่นข้อเสนอหรอืท าสญัญากบักองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ไว้ช่ัวคราว 

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ 
        กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 


