
( สําเนา ) 
ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ  

เร่ือง ประกวดราคาซื้อวัสดุกอสรางสนับสนุนทหารชางใชในโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ตามธรรมชาติอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
งานกอสรางร้ัวรอบโครงการอางเก็บน้ําหวยตึงเฒา ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

 (e-bidding)  
 
                 กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ มีความประสงคจะ
ประกวดราคาซื้อวัสดุกอสรางสนับสนุนทหารชางใชในโครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวตาม
ธรรมชาติอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม งาน
กอสรางรั้วรอบโครงการอางเก็บนํ้าหวยตึงเฒา ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
ราคากลางของงานซ้ือในการประกวดราคาครั้งน้ี เปนเงินทั้งส้ิน ๑๔,๔๙๙,๕๐๖.๐๐ บาท (สิบสี่
ลานส่ีแสนเกาหมื่นเกาพันหารอยหกบาทถวน) ตามรายการ ดังน้ี 
          ๑. กลอนประตู ขนาด ๑๗"          จํานวน   ๘ ชุด 
          ๒. โคมไฟถนน LED ขนาด ๒๐ w. จํานวน ๖๐ ชุด 
          ๓. ชุดควบคุมการทํางาน            จํานวน ๖๐ ชุด 
      ........................ฯลฯ........................................... 
 

  

 วัสดุกอสรางสนับสนุนทหาร
ชางใชในโครงการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวตามธรรมชาติอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ ตําบล
ดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม งานกอสรางรั้วรอบ
โครงการอางเก็บน้ําหวยตึงเฒา 

จํานวน ๑  งาน 

 
 
                 ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐไวชั่วคราว เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรใน
ระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปน



ผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติ
บุคคลท่ีผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงาน
ในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่นที่เขาย่ืนขอเสนอใหแก
กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน
แตรัฐบาลของผูย่ืนขอเสนอไดมีคําส่ังใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 
                 ๑๐. ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๑๑.ผูย่ืนขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของ
กรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                 ๑๒. ผูย่ืนขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
(บช.๑) 
                 ๑๓. ผูย่ืนขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชี
ธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสด
ก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
  
 
                ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสาร
ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสต้ังแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอ
ราคา  
                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต http://www.army๓.mi.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ตอ 
๗๓๓๕๔ ในวันและเวลาราชการ 
                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 



โปรดสอบถามมายัง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ ผานทางอีเมล 
yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันท่ี 
........................ โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯจะชี้แจง
รายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต http://www.army3.mi.th และ 
www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ........................  
  
  ประกาศ ณ วันที่         มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
  

  

  

  

  

   

ฉลองชัย ชัยยะคํา  

(พลตรีฉลองชัย ชัยยะคํา) 

รองแมทัพภาคที่ ๓/รองผูอํานวยการกอสรางฯ ทําการแทน 

แมทัพภาคที่ ๓ / ผูอํานวยการกอสรางฯ 

  

  
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ 
และเอกสารสวนท่ี ๒) ในระบบ e-GP ไดต้ังแตวันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา  
  
 

สําเนาถูกตอง  
  

ยงยุทธ คุมแพทย  
(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)  

 นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
 โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



( สําเนา ) 
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  

เลขที่ ........................  
การซื้อวัสดุกอสรางสนับสนุนทหารชางใชในโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม งานกอสรางรั้ว

รอบโครงการอางเก็บน้ําหวยตึงเฒา  
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ  

ลงวันที่         มกราคม ๒๕๖๑  
 
                  กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ ซึ่งตอไปนี้
เรียกวา "กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ" มีความประสงคจะ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี ้
           ๑. กลอนประตู ขนาด ๑๗"          จํานวน   ๘ ชุด 
           ๒. โคมไฟถนน LED ขนาด ๒๐ w. จํานวน ๖๐ ชุด 
           ๓. ชุดควบคุมการทํางาน            จํานวน ๖๐ ชุด 
      ........................ฯลฯ........................................... 
  

  

 วัสดุกอสรางสนับสนุนทหารชาง
ใชในโครงการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวตามธรรมชาติอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ ตําบล
ดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม งานกอสรางรั้วรอบ
โครงการอางเก็บนํ้าหวยตึงเฒา 

จํานวน ๑   งาน 

 
 
พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่
จะใชงานไดทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปน้ี 
                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส  
                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป  
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน  
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา  



                                    (๒)   หลักประกันสัญญา  
   
                          ๑.๕     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน  
                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม  
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส  
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑  
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒  
  
                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญา
กับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรใน
ระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจง
เวียนช่ือใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่ง
รวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการ
ดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว 
                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่นท่ีเขาย่ืน
ขอเสนอใหแก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 
                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวาน้ัน 
                          ๒.๑๐    ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๑    ผูย่ืนขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนใน



ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - 
GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                          ๒.๑๒    ผูย่ืนขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด (บช.๑) 
                          ๒.๑๓    ผูย่ืนขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงิน
ผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจาย
เปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
   
                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 
                         ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมกับการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 
                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนนิติบุคคล 
                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) 
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมี
อํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๒)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ี
มิใชนิติบุคคล ใหย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขา
เปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง
ของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๓)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนผูย่ืนขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผู
รวมคา ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผู
รวมคา แลวแตกรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบ
ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                           ท้ังนี้ เมื่อผูย่ืนขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชี



เอกสารสวนท่ี ๑ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสราง
บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) ใหโดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวน
ท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูย่ืนขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการ
แทนใหแนบหนังสือมอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของ
ผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุ
นิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/แบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กองทัพบก 
ตามขอ ๔.๔ 
                                   (๓)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 
   
                                   (๔) ใบเสนอราคาซื้อ 
                                   (๕) สําเนาผลงานประเภทเดียวกันไมเกิน ๕ ป ในวงเงินไมนอย
กวา ๗,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดลานสองแสนบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับ
หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนท่ี กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการ
กอสรางฯ เชื่อถือ 
                                   (๖) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะ
เปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนใน
สาระสําคัญ (บช.๑) 
                                   (๗) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ท้ังหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบใน
รูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งส้ิน และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตน
และทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาได
เพียงคร้ังเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ 
ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลข
และตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวม
ท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวง



ไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ กองอํานวยการกอสรางรั้วรอบโครงการอางเก็บนํ้าหวยตึง
เฒา ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  
                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน 
ต้ังแตวันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูย่ืนขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว 
และจะถอนการเสนอราคามิได 
                          ๔.๓     ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๖๐ วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ใหสงมอบพัสดุ 
                          ๔.๔     ผูย่ืนขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของ กองทัพบก ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวน้ี กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/
กองอํานวยการกอสรางฯจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
   
   
                          ๔.๕     กอนเสนอราคา ผูย่ืนขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสีย
กอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๖     ผูย่ืนขอเสนอจะตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ........................  ระหวาง
เวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของ
ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                          เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการ
ย่ืนขอเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๘     ผูย่ืนขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาใน
รูปแบบไฟลเอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย่ืนขอเสนอตอง
เปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะ
ยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการเสนอราคาใหแก กองทัพบก โดย 
กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะ
ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอแตละรายวา เปนผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน ตามขอ ๑.๕ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูย่ืนขอเสนอรายใดเปนผู
ย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูย่ืน
ขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันน้ันออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ 
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส



วา กอนหรือในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูย่ืนขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน
ออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ 
จะพิจารณาลงโทษผูย่ืนขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/
กองอํานวยการกอสรางฯ จะพิจารณาเห็นวาผูย่ืนขอเสนอรายน้ันมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 
๓/กองอํานวยการกอสรางฯ 
                          ๔.๑๐     ผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษี
อ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
                                   (๓)    ผูย่ืนขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอ
ราคา ตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 
                                   (๔)    ผูย่ืนขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูย่ืนขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและ
วิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต 
www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผูย่ืนขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคา
ทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด
ดังตอไปนี้ จํานวน ๗๒๔,๙๗๖.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นส่ีพันเการอยเจ็ดสิบหกบาทถวน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นส่ังจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลง
วันท่ีที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันท่ีย่ืนขอเสนอ หรือกอนวันน้ันไมเกิน ๓ วัน
ทําการ 
                          ๕.๒     หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตาม
แบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          ๕.๔     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงนิทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่
ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจง
เวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
                          กรณีที่ผูย่ืนขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตร



รัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปน
หลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหกองทัพบก โดย กองทัพภาค
ท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯตรวจสอบความถูกตองในวันที่........................ ระหวาง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                          กรณีที่ผูย่ืนขอเสนอท่ีย่ืนขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงค
จะใชหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ให
ระบุช่ือผูย่ืนขอเสนอในหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี ้
                          (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อ
กิจกรรมรวมคาดังกลาว เปนผูย่ืนขอเสนอ 
                          (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุช่ือ
ผูเขารวมคารายที่สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขาย่ืนขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูย่ืน
ขอเสนอ 
                          ท้ังนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา 
กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอน้ี กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/
กองอํานวยการกอสรางฯจะคืนใหผูย่ืนขอเสนอหรือผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ี
กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผล
คัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูย่ืนขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอ
ราคาตํ่าสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง 
หรือผูย่ืนขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว  
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมี
ดอกเบ้ีย 
                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 
                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ครั้งนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯจะพิจารณาตัดสินโดยใช
หลักเกณฑ ราคา  
                          ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ 
                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ 
กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๖.๓     หากผูย่ืนขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่น
หลักฐานการย่ืนขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนขอเสนอไมถูกตองตามขอ 
๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผู
ย่ืนขอเสนอรายน้ัน เวนแต ผูย่ืนขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่
กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯกําหนดไวในประกาศและเอกสาร



ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการ
ไดเปรียบเสียเปรียบตอผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ 
อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูย่ืนขอเสนอรายนั้น 
                          ๖.๔     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯสงวน
สิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปน้ี 
                                   (๑)    ไมปรากฏช่ือผูย่ืนขอเสนอรายน้ันในบัญชีรายชื่อผูรับ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อ
ผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ 
                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูย่ืนขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบ
เสียเปรียบแกผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน 
                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทํา
สัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯมีสิทธิใหผูย่ืนขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กองทัพบก 
โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทํา
สัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                          ๖.๖     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯทรงไว
ซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจ
พิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 
๓/กองอํานวยการกอสรางฯเปนเด็ดขาด ผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ 
มิได รวมทั้งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูย่ืนขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูย่ืนขอเสนอท่ี
ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือไดวาการย่ืนขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต 
เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน 
เปนตน  
                               ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจน
คาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯ จะใหผูย่ืนขอเสนอน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวา ผูย่ืน
ขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคํา



ช้ีแจงไมเปนท่ีรับฟงได กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ มีสิทธิท่ีจะไม
รับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูย่ืนขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรอง
คาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ  
                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญากองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการ
กระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทํา
การทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                 ๗.     การทําสัญญาซื้อขาย 
                          ๗.๑     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบ
ส่ิงของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 
๓/กองอํานวยการกอสรางฯจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 
                          ๗.๒     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสง
มอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการ หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรอืทํา
ขอตกลงเปนหนังสือ กับกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯภายใน ๗ 
วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ 
ของราคาคาส่ิงของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
                          (๑)     เงินสด 
                          (๒)     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นส่ังจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลง
วันท่ีที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันน้ันไมเกิน ๓ วันทํา
การ 
                          (๓)     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกัน
อิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
                          (๔)     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่
ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจง
เวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 



                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู
ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 
                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุท่ีซื้อซึ่ง
กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ไดรับมอบไวแลว 
                 ๘.    คาจางและการจายเงิน 
                          กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะจายคา
ส่ิงของซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายทั้งปวงแลวใหแกผูย่ืน
ขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบส่ิงของไดครบถวนตามสัญญาซื้อ
ขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ 
ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว 
                 ๙.    อัตราคาปรับ 
                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสน้ี หรือขอตกลงซื้อขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคา
ส่ิงของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน 
                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดัง
ระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุด
บกพรองของสิ่งของท่ีซื้อขายที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา   ๑ เดือน    นับถัดจากวันท่ี 
กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
   
                 ๑๑.    ขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ 
                          ๑๑.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือกองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 
๒๕๖๑ แลวเทานั้น  
                          ๑๑.๒   เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯได
คัดเลือกผูย่ืนขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ัน
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูย่ืนขอเสนอซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายส่ัง หรือซ้ือของจากตางประเทศ 



เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือ
เรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
กรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอน
บรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุก
โดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิด
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผูย่ืนขอเสนอซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการ
กอสรางฯไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือภายในเวลาท่ีกําหนด ดัง
ระบุไวในขอ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯจะริบหลักประกัน
การย่ืนขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการย่ืนขอเสนอทันที และอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๑.๔   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯสงวน
สิทธิ์ท่ีจะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  
                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ 
มีความขัดหรือแยงกัน ผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม  
                          ๑๑.๖   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯอาจ
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปน้ีได โดยท่ีผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จาก
กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯไมได  
                                   (๑)    กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ
ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอท่ีจะทําการจัดซื้อครั้ง
น้ีตอไป 
                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อ
หรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือ
ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการ
เสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งน้ีตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก
กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ



ภาครัฐ 
                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                             ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปน
ผูขายตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                             กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ สามารถนํา
ผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูย่ืนขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายเพื่อ
นํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                             ทั้งน้ี หากผูย่ืนขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูก
ระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสราง
ฯ ไวชั่วคราว 

กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ  
        มกราคม ๒๕๖๑  

 
 


