
( ส าเนา ) 
ประกาศกองทัพบก 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน งบงานซอ่มแซมอาคาร และสิ่งปลูก
สร้าง ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๑ ให้กับหน่วยในพื้นที่ ค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
                 กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี ้

  

 วัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูก
สร้างและการที่ดิน งบงานซ่อมแซม
อาคาร และสิ่งปลูกสรา้ง ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ ให้กับหน่วยในพื้นที่ 
ค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
(จ านวน ๑๑๖ รายการ) 

จ านวน ๑   โครงการ 

 

                                                          จ านวน ๑๑๖ (หนึ่งร้อยสิบหก) รายการ ดังนี้ 
                   ๑.กระเบื้องลอนคู่ ขนาด ๕๐ x ๑๒๐ x ๐.๕๕ เซนติเมตร                   จ านวน ๖,๗๘๘  แผ่น 
                    ๒.ครอบตะเข้สันกระเบื้องลอนคู่ ขนาด ๕๐ x ๑๒๐ x ๐.๕๕ เซนติเมตร จ านวน    ๓๖๕  แผ่น 
                    ๓.ครอบข้าง  ๙๐  องศา                                                         จ านวน      ๔๐  แผ่น 
                                                                     ฯลฯ 
                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุทีป่ระกวดราคาซื้อดังกล่าว ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อย
กว่า ๑,๗๖๐,๐๐๐.- บาท (หนึง่ล้านเจ็ดแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) 
                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืน่ข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายืน่ข้อเสนอให้แก่กองทัพบก ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๔. ไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี
ค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเชน่ว่านั้น 
                 ๕. ผู้เสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท้ี่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามท าสัญญา
ตามที่ กวพ. ก าหนด 
                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเปน็คู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบัญชรีายรับรายจา่ย หรือแสดง
บัญชีรายรบัรายจา่ยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                 ๗.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเปน็คู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                 ๘. ผู้เสนอราคา ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาต ิ เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการทีบุ่คคล หรือ นิติบุคคล เปน็คู่สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้.- 
                      ๘.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเปน็คู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรบั
รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ และต้องน าหนังสือแสดงบัญชีรายรับจา่ย (บช.๑) 
มาแสดงในวนัยืน่เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจา่ย ของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเปน็
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 
                       ๘.๒ คู่สัญญาต้องรับและจา่ยเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแตล่ะคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมืน่
บาทคู่สญัญาอาจจ่ายเปน็เงินสดก็ได้ 
 
 



                 ๙. กรณีผู้เสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า จะต้องมีคุณสมบัติตามแนวทางการปฏิบัตใินการพิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้เสนอราคาที่เปน็กิจการร่วมค้า ตามหนังสือ ส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๒๔๕๗ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม 
๒๕๔๓  ดังนี้.- 
                       ๙.๑ กรณีกิจการร่วมค้า ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการ ร่วมค้าที่  จดทะเบียนเปน็
นิติบุคคลใหม่จะต้องมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศ และเอกสารประกวดราคา ส่วนคุณสมบตัิด้าน
ผลงานก่อสร้างกิจการร่วมค้าดงักล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้ที่เข้าร่วมค้า  มาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการ
ร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาจ้างดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไ์ด้ 
                        ๙.๒ กรณีกิจการร่วมค้า ไม่ไดจ้ดทะเบยีนเป็นนติิบุคคลใหม่ โดยหลักการนติิบุคคล แต่ละนิตบิุคคลที่เข้า
ร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศ และเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเปน็ลายลักษณอ์ักษร ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการเข้าเสนอราคากับกองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมซองเอกสาร
ประกวดราคาจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักราย
เดียว  เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 
                ก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ ในวันที่ ๒๕ สงิหาคม 
๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวนัเสนอราคา  
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดไดท้ี่เว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและเวลาราชการ 
                 อนึ่ง การประกวดราคาฯ ครั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  ยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ หรือ
เงินอื่นใดเพื่อใช้ด าเนินการตามประกาศประกวดราคาดังกลา่ว กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  สามารถยกเลิกการ
จัดหาได ้
  
  
  ประกาศ ณ วันที ่๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

  
  
  
  
  
  

 

สมพงษ์ แจ้งจ ารัส  
(พลตรีสมพงษ ์แจ้งจ ารัส) 

รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้อ านวยการก่อสร้างฯ 
ท าการแทน 

แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อ านวยการก่อสร้างฯ 
 

  
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ 
e-GP ได้ตั้งแต่วันที ่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
ยงยุทธ คุ้มแพทย ์

 
(พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์) 

 
 นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 

 
 ประกาศข้ึนเว็บวนัที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 โดย พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 
 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๔๐/๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่  ๑๔๐/๒๕๖๐ 

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน งบงานซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 
ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๑ ให้กับหน่วยในพื้นที่ ค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ตามประกาศ กองทัพบก 

ลงวันที่  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
                  กองทัพบก ซึ่งตอ่ไปนี้เรียกว่า "กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ" มีความประสงค์จะประกวดราคาซือ้
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 

  

 วัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูก
สร้างและการที่ดิน งบงานซ่อมแซมอาคาร 
และสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปงีบประมาณ 
๒๕๖๑ ให้กับหน่วยในพื้นที่ ค่ายพ่อขุนผา
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ (จ านวน ๑๑๖ 
รายการ) 

จ านวน ๑   โครงการ 

 

 จ านวน    ๑๑๖ (หนึ่งร้อยสิบหก) รายการ ดังนี ้
๑.กระเบื้องลอนคู่ ขนาด ๕๐ x ๑๒๐ x ๐.๕๕ เซนติเมตร                    จ านวน ๖,๗๘๘  แผ่น 
๒.ครอบตะเข้สันกระเบื้องลอนคู่ ขนาด ๕๐ x ๑๒๐ x ๐.๕๕ เซนติเมตร   จ านวน    ๓๖๕  แผ่น 
๓.ครอบข้าง  ๙๐  องศา                                                           จ านวน      ๔๐  แผ่น 
                                           ฯลฯ 
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทนัที และมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน า 
และข้อก าหนด ดังต่อไปนี ้
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สญัญาซื้อขายทั่วไป 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกนั 
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้เสนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
  
                 ๒.    คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา 
                          ๒.๑    ผู้เสนอราคาต้องเปน็ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ดังกล่าว 
                          ๒.๒    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบชุื่อไว้ในบญัชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ทีไ่ด้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                          ๒.๓    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเปน็การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                          ๒.๔    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏเิสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสัง่ให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเชน่ว่านั้น 
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https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ5xcRElU0h8x2dw5tjSMaMSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
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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
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                          ๒.๕    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธผิู้เสนอราคาในสถานะทีห่้ามเข้าเสนอราคาและห้ามท า
สัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 
                           ๒.๖  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลซื้อคร้ังนี้ และเปน็สัญญา
เดียวกัน วงเงินไมน่้อยกว่า ๑,๗๖๐,๐๐๐.- บาท (หนึง่ลา้นเจ็ดแสนหกหม่ืนบาทถ้วน)  ไม่เกิน ๕ ปี  และเปน็ผลงานที่เปน็
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ   หน่วยงานตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  เชื่อถือ  
                           ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเปน็คูส่ัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเปน็ผูไ้ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ และต้องน าหนังสือแสดงบัญชีราย    รับจ่าย (บช.๑) มาแสดงใน
วันยื่นเอกสารประกาศประกวดราคา ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจา่ย ของโครงการที่บุคคล หรือ 
นิติบุคคล  เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.๒๕๕๔  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ กองทัพภาคที่๓/   อ านวยการก่อสร้าง
ฯ  สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิตสิัมพนัธ์ กับบุคคลหรือนิตบิุคคลซึ่งได้ มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชือ่ว่า เป็นคู่สัญญาทีไ่ม่ได้แสดง
บัญชีรายรบัรายจา่ยหรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วน     ในส่วนสาระส าคัญ เวน้แต่บุคคล หรือ นิติบุคคลนั้น
จะได้แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย ตามประกาศดงักล่าว หรือได้มกีารปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจาก
บัญชีดังกล่าวแลว้ 
                       ๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคูส่ัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจา้งด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ 
                      ๒.๙ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแตล่ะครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สญัญาอาจรบัจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 
 
                 ๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 
                         ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    สว่นที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีผู้เสนอราคาเปน็นติิบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผูจ้ัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถา้ม)ี พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้าม)ี และบัญชผีูถ้ือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้เสนอราคาเปน็บคุคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิช่นิติบุคคลให้ยื่น ส าเนาบตัร
ประจ าตัวประชาชนของผูน้ั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถา้มี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็น
หุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้เสนอราคาเปน็ผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเปน็ผูร้่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมคา้ และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใชส่ัญชาติ
ไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเปน็นิตบิคุคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุ ไว้ใน (๑) 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้ง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๓.๒    สว่นที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
 

                                   (๒)    หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา มอบอ านาจให้



บุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 
                                   (๓)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาหนังสือรับรองผลงานประเภทเดียวกันกบังานที่ประมลูซื้อครั้งนี้ และเปน็
สัญญาเดียวกัน วงเงินไม่น้อยกวา่ ๑,๗๖๐,๐๐๐.- บาท (หนึง่ลา้นเจ็ดแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) ไม่เกิน ๕ ป ี
                                           (๔.๒)   หนังสือแสดงบญัชรีายรับ ? รายจ่าย (บช.๑) ที่ยื่นต่อสรรพากร 
                                           (๔.๓)   ใบเสนอราคาซื้อดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้ง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไมต่้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูเ้สนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิน้ และจะตอ้งกรอกข้อความให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF 
File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอราคาเปน็เงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคา่
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทัง่ส่งมอบพัสดุให้ ณ กอง
อ านวยการก่อสร้าง กองพันทหารช่างที่ ๘ ค่ายพ่อขุนผาเมือง ต าบลสะเดียง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ ์
                                   ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับแต่วนัเสนอราคา โดยภายใน
ก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาตอ้งรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามไิด้ 
                          ๔.๓     ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาสง่มอบพัสดุ ไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม ใน
สัญญาซื้อขาย 
                          ๔.๔     ผูเ้สนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของ กองทัพบก ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐาน
ดังกล่าวนี้กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯจะยึดไว้เปน็เอกสารของทางราชการ 
                          ๔.๕     ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสยีก่อนที่จะตกลงยืน่ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๖     ผูเ้สนอราคาจะต้องยืน่ข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ่๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยืน่ข้อเสนอและการเสนอราคา
ใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาหรือไม ่
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือ ในขณะที่มีการ
พิจารณาข้อเสนอว่า มผีู้เสนอราคารายใดกระท าการอันเปน็การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเปน็การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเปน็ธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอ
ราคารายนัน้ออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และกองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯจะพจิารณาลงโทษผู้เสนอราคา
ดังกล่าวเปน็ผู้ทิง้งาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนัน้
เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เปน็ผู้ริเร่ิมให้มีการกระท าดังกลา่ว 
                          ๔.๗     ผูเ้สนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดงันี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไวด้้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 



                                   (๔)    ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
                                   (๕)    ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดว้ยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเวบ็ไซต์ www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักประกนัการเสนอราคา 
                          ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจา้ง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน ๑๗๖,๖๑๗.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหก
พันหกร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
                          ๕.๑     หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกนั ดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๑) 
                          ๕.๒     เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯโดยเปน็
เช็คลงวันทีท่ี่ยื่นการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วนัท าการของทาง
ราชการ 
                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          กรณีที่ผู้เสนอราคาน าเช็คที่ธนาคารสั่งจา่ยหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกันการเสนอ
ราคา จะต้องสง่ต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่าง
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                          ตามแบบตัวอย่างหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการเสนอ
ราคา) ก าหนดให้ระบชุื่อผู้เสนอราคา เป็นผู้วางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบ
ของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเปน็หลักประกันการเสนอราคา ให้
ด าเนินการดงันี ้ 
                          (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนติิบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา ซึ่งต้องวางหลักประกัน
การเสนอราคา ในนามกิจการร่วมค้า เท่านัน้ 
                          (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ไดจ้ดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผูเ้สนอราคา ซึ่งต้องวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามนิตบิุคคลรายใดรายหนึง่ตามที่สัญญาร่วมคา้ก าหนดให้เป็นผู้เข้าเสนอราคากับทางราชการ 
                          ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบยีนเปน็นิตบิุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเปน็นติิ
บุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมหีน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์)  
                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯจะคนืให้ผู้เสนอราคา
หรือผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ วนั นับถัดจากวนัทีไ่ด้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ๓ 
ล าดับแรก จะคนืให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิใ์นการพิจารณา 
                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อ านวยการก่อสร้างฯจะพิจารณาตัดสนิโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๖.๒     หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบตัิไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยืน่ข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนัน้ เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผก
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธปีระกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเปน็ประโยชน์ต่อกองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯเท่านัน้ 
                          ๖.๓     กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯสงวนสิทธไิม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่
มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจา้งด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซือ้เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใด 
หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจา้งด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์



ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                          ๖.๔     ในการตัดสนิการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ 
ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได ้กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯมีสิทธทิี่จะไม่รับข้อเสนอ 
ไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกลา่วไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
                          ๖.๕     กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯทรงไว้ซึ่งสิทธิทีจ่ะไม่รบัราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด ก็ได้ และอาจพจิารณาเลือกซือ้ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรือ
อาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพจิารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯเปน็เด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิง้งาน ไมว่่าจะเปน็ผู้เสนอราคาที่ได้รบัการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อ
ได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เชน่ การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมา
ยื่นข้อเสนอแทน เป็นตน้ 
                          ๖.๖     ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจรงิภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการ
คัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้
เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอยา่งเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการ
ก่อสร้างฯมีอ านาจที่จะตดัรายชือ่ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และกองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเปน็ผูท้ิ้งงาน 
                          ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาทีไ่ด้ด าเนินการไป
แล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 
                 ๗.     การท าสัญญาซื้อขาย 
                          ๗.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสง่มอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ 
วันท าการของทางราชการ นบัแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯจะพิจารณาจัดท าข้อตกลง
เป็นหนังสือ แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                          ๗.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ 
วันท าการของทางราชการ หรือกองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตาม
ข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบใุนข้อ ๑.๓ กับกองทัพภาคที่ 
๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯภายใน ๗ วัน นบัถัดจากวนัที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเปน็จ านวนเงนิเท่ากับ
ร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯยึดถือไว้ในขณะท า
สัญญา โดยใช้หลักประกนัอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้
                          (๑)     เงินสด 
                          (๒)     เช็คที่ธนาคารสั่งจา่ยให้แก่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯโดยเปน็
เช็คลงวันทีท่ี่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านัน้ ไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
                          (๓)     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๔)     หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ทีไ่ด้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งไดแ้จ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนโุลมให้ใช้ตามแบบหนงัสือค้ าประกัน ดัง
ระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรฐับาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคนืให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีผู่้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน 
 
 
 
                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 



                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเปน็หนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขาย ตามแบบดงั
ระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพรอ่งของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมน่้อย
กว่า       นับถัดจากวันทีผู่้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าพสัดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                    การลงนามในสญัญาจะกระท าได ้ต่อเมื่อกองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯได้รับอนุมัติ
เงนิค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่านั้น 
                          ๑๐.๒   เมื่อกองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และ
ได้ตกลงซื้อสิ่งของตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกลา่วเข้ามาจากต่างประเทศและ
ของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏบิัติตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิง่ของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากตา่งประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวน้
ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่ง
จะต้องได้รับอนญุาตเชน่นัน้ก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏบิัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผดิตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริม
การพาณิชยนาว ี
                          ๑๐.๓   ผูเ้สนอราคาซึ่งกองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ ทางราชการก าหนด ดังระบไุว้ในข้อ ๗ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯจะริบหลักประกัน
การยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยืน่ข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทัง้จะพิจารณา ให้เป็นผู้ทิง้งานตามระเบยีบของทางราชการ 
                          ๑๐.๔   กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯสงวนสิทธิท์ี่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนด
ในแบบสญัญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสดุ (ถ้ามี)  
  

กองทัพบก 
 ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 


