
 

ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

                    เรื่อง    ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง   เพ่ือใช้ในงานซ่อมปรับปรุงถนน  
                             สายบ้านดอกบัว  ต าบลท่าวังทอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา   
                             ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 

----------------------------------------------------------------------- 

                  กองทัพบก   โดย  กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  มีความประสงค์จะประกวดราคา
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพ่ือใช้ในงานซ่อมปรับปรุงถนนสาย บ้านดอกบัว  ต าบลท่าวังทอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้      เป็นเงินทั้งสิ้น 
๘,๕๖๑,๙๕๓.- บาท   (แปดล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน)  ตามรายการดังนี้ 
                  ๑. หินคลุก                                                       จ านวน  ๒,๑๕๕  ลูกบาศก์เมตร  
                  ๒. ยางฉาบผิว                                                   จ านวน  ๑๖.๙๐  ตัน    
                  ๓. แอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา หนา ๐.๐๕ เมตร จ านวน  ๑,๔๔๑  ตัน  

..........................................ฯลฯ..................................................... 
                  ตามมติครม.ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เห็นชอบให้กระทรวงกลาโหม 
สนับสนุน และขับเคลื่อนการด าเนินการ เพ่ือน ายางพารามาใช้เป็นส่วนผสมในการท าถนนให้เพิ่มมากขึ้น   โดย
ด าเนินการในพ้ืนที่ตามแนวชายแดน  หรือพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ถ้าเป็นพ้ืนที่ภายใน   ให้พิจารณาด าเนินการ 
เป็นถนนระหว่างหมู่บ้าน และ รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการเพ่ิมเติม ให้หน่วย
ทหารช่าง   ของ   กองบัญชาการกองทัพไทย     และ  กองทัพบก   พิจารณาล าดับความเร่งด่วนในการด าเนิน
โครงการซ่อมปรับปรุงถนน เร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล  และ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจ าปี  ๒๕๖๐ 
โดยเน้นการด าเนินการให้เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา   (Para  Asphaltic  Concrete)   หรือ
ถนนที่มีส่วนผสมของยางพาราเป็นหลัก 

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ       หรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

 
 
 

/๕. ไม่เป็นบุคคล … 
 



- ๒ - 
 

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน    และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง     ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นนิติบุคคล   ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว และต้องมีผลงาน ไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) 
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ   หรือหน่วยงานเอกชน ที่   กองทัพภาคท่ี ๓/ 
กองอ านวยการก่อสร้างฯ เชื่อถือ 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่    กองทัพบก 
โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ   ณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็น
ผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์   (Electronic  Government  Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย    หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด (บช.๑) 
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  ตามท่ีคณะกรรมการ  ป.ป.ช. 
ก าหนด 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 ในวันที่  ๓๑  มกราคม ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา  
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์     http://www.army3.mi.th     หรือ 
www.gprocurement.go.th   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐  ต่อ ๗๓๓๕๔   ในวัน
และเวลาราชการ 

 
 
 

/ผู้สนใจ... 
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           ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง 
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  ผ่านทางอีเมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th  
หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด   ภายในวันที่  ๑๙  มกราคม ๒๕๖๑     โดย   กองทัพบก  โดย 
กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ    จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ 
เว็บไซต์ http://www.army3.mi.th  และ www.gprocurement.go.th  ในวันที่ ๑๙  มกราคม ๒๕๖๑  
  

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 
 

  

  

  

  

  

  
 

ฉลองชัย ชัยยะค า  

(พลตรีฉลองชัย ชัยยะค า) 

รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้อ านวยการก่อสร้างฯ ท าการแทน 

แม่ทัพภาคท่ี ๓ / ผู้อ านวยการก่อสร้างฯ 

  
 

  

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

 

ส าเนาถูกต้อง 
 

  

ยงยุทธ คุ้มแพทย์ 
 

(พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์) 
 

 นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3 
 

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

 โดย พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3 

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๖๖/๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที่  ๖๖/๒๕๖๑ 

        การซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานซ่อมปรับปรุงถนนสาย บ้านดอกบัว ต าบลท่าวังทอง  

                   อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา   

ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

ลงวันที่  ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

--------------------------------------------------------- 

                  กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า กองทัพภาคที่ ๓/ 

กองอ านวยการก่อสร้างฯ  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ 

ดังนี้ 

                  ๑. หินคลุก                                                       จ านวน  ๒,๑๕๕   ลูกบาศก์เมตร  

                  ๒. ยางฉาบผิว                                                   จ านวน  ๑๖.๙๐   ตัน    

                  ๓. แอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา หนา ๐.๐๕ เมตร จ านวน  ๑,๔๔๑   ตัน  

..........................................ฯลฯ..................................................... 

                 ตามมติครม.ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เห็นชอบให้กระทรวงกลาโหม 
สนับสนุน และขับเคลื่อนการด าเนินการ เพ่ือน ายางพารามาใช้เป็นส่วนผสมในการท าถนนให้เพิ่มมากขึ้น   โดย
ด าเนินการในพ้ืนที่ตามแนวชายแดน  หรือพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ถ้าเป็นพ้ืนที่ภายใน   ให้พิจารณาด าเนินการ 
เป็นถนนระหว่างหมู่บ้าน และ รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการเพ่ิมเติม ให้หน่วย
ทหารช่าง   ของ   กองบัญชาการกองทัพไทย     และ  กองทัพบก   พิจารณาล าดับความเร่งด่วนในการด าเนิน
โครงการซ่อมปรับปรุงถนน เร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล  และ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจ าปี  ๒๕๖๐ 
โดยเน้นการด าเนินการให้เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา   (Para  Asphaltic  Concrete)   หรือ

ถนนที่มีส่วนผสมของยางพาราเป็นหลัก 

                  พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่

จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป 

 

 

 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
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                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ   หรือท าสัญญากับหน่วยงาน

ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้ง

งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง     ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น

หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗    เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และต้องมี

ผลงาน ไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน)   และเป็นผลงานที่เป็น

คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ   หรือหน่วยงานเอกชน   ที่   กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

เชื่อถือ 

                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอ      ให้แก่ 

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่

เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
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                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้นแต่

รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                          ๒.๑๐    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๑๑    ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Government Procurement : e - GP)  ของกรมบัญชีกลาง  ตามที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                          ๒.๑๒    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย    หรือแสดง

บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด (บช.๑) 

                          ๒.๑๓    ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร 

เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้     ตามท่ี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                           (ข)   บริษทัจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้

ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)    ส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน   หรือส าเนาหนังสือเดินทาง   ของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย 

พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

 

 

 



 

 

 

                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น

ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)    โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ  PDF   File 

(Portable  Document   Format) 

                                           ทั้งนี ้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 

๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑   ตามแบบ

ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ  PDF File (Portable 

Document Format) 

                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทน      ให้แนบ

หนังสือมอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบ

อ านาจ ทัง้นี้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ตามข้อ ๔.๔ 

                                   (๓)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 

                                   (๔)    ส าเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                   (๕)    ใบเสนอราคา 

                                   (๖)    แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.๑) 

                                   (๗)    ผลการตรวจสอบการออกแบบ   (Job Mix Designs)   ที่ออกโดย 

ส่วนราชการ หรือสถาบันที่น่าเชื่อถือ ออกให้ไม่เกิน ๖  เดือน 

                                   (๔)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒    ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)   โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ   PDF  File 

(Portable  Document  Format) 

 

 



 

 

                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสาร 

ส่วนที่ ๒   ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ  และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง

กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตน  และท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย

ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ  PDF  File  (Portable  Document  Format) 

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ

ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม  และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ   ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอ

ราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน 

ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ   โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม   ภาษีอากรอ่ืน   ค่าขนส่ง   ค่าจด

ทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ทั้งปวงไว้แล้ว   จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้     ณ    กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

 กรมทหารช่างที่ ๓ ต าบลท่าวังทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๑๘๐  วัน    ต้ังแต่วันเสนอ

ราคาโดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้   และจะถอนการเสนอราคา

มิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน  ๖๐ วัน นับถัดจากวัน

ลงนามในสัญญาซื้อขาย    หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก   กองทัพบก  โดย  กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการ

ก่อสร้างฯ    ให้ส่งมอบพัสดุ 

                          ๔.๔     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก  และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 

กองทัพบก ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

หลักฐานดังกล่าวนี้   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  จะยึดไว้เป็นเอกสารของทาง

ราชการ 

                          ๔.๕     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียด 

คุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น

ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ 
 



 

 

 

                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.  และเวลาใน

การเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

                          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว  จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ

การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท  PDF File (Portable  Document  Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ

ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล  (Upload) 

เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  ผ่านทางระบบจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     จะด าเนินการ

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ

รายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑)  หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการ 

เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า    ก่อนหรือ

ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

 คณะกรรมการฯ   จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ   และ   กองทัพบก  โดย 

กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ    จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน    เว้นแต่ 

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้

ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว   และได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ของ    กองทัพบก โดย  

กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

                          ๔.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

 

 

 



 

 

 

                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 

เวลาที่ก าหนด 

                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 

                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 

                          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ จ านวน

๔๒๘,๐๙๘.๐๐ บาท  (สี่แสนสองหมื่นแปดพันเก้าสิบแปดบาทถ้วน) 

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค 

หรือดราฟท์นั้น ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน  ๓  วันท าการ 

                          ๕.๒     หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่

คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          ๕.๔     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ

ไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ

ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

                          กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็ค หรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่าย  หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย  หรือ

หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์   มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้อง

ส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้    กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ       ตรวจสอบ

ความถูกต้องในวันที่๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                          กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ า

ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือ

ค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้ 

                          (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้า

ดังกล่าวเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

 



 

 

                          (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่

สัญญาร่วมค้าก าหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          ทั้งนี ้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ "   หมายความว่า  กิจการร่วมค้าที่ 

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้    กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการ

ก่อสร้างฯ    จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ าประกันภายใน    ๑๕    วัน     นับถัดจากวันที่    กองทัพบก  โดย 

กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ     ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา

เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน   ๓  ราย 

ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญา หรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  

                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กองทัพบก 

โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 

                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 

                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ    กองทัพบก โดย 

กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  จะพิจารณาจาก ราคารวม 

                          ๖.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการยื่น

ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔   คณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด

เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน    หรือเสนอ

รายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ี  กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ    ก าหนดไว้

ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้น  ไม่มีผลท า

ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน     หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย     คณะกรรมการฯ    

อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

                          ๖.๔     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณา 

ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 

 

 

 



 

 

 

                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์    ของ      กองทัพบก   โดย   กองทัพภาคที่ ๓/ 

กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   หรือ    กองทัพบก  โดย  กองทัพภาคท่ี ๓/ 

กองอ านวยการก่อสร้างฯ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ กองทัพบก  โดย  กองทัพภาคที่ ๓/

กองอ านวยการก่อสร้างฯ   มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา   หรือไม่ท าสัญญา     หากข้อเท็จจริงดังกล่าว 

ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

                          ๖.๖    กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่

รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจ านวน    หรือ

ขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด    หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณา

จัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสิน ของ 

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ   เป็นเด็ดขาด   ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย 

หรือค่าเสียหายใดๆ  มิได้   รวมทั้ง   กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ   จะพิจารณา

ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ

การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม    หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต   เช่น   การเสนอ

เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                               ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ

ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้           คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์หรือ  กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจง

และแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้   กองทัพบก  โดย  กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง 



 

 

ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก   กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสัญญา     กองทัพบก  โดย  กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการ

ก่อสร้างฯ  อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หากปรากฏว่ามีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่น

ข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคา   หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน    หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่น

ข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น  หรือเจ้าหน้าที่

ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                 ๗.     การท าสัญญาซื้อขาย 

                          ๗.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    สามารถส่งมอบสิ่งของได้

ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ  กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการ

ก่อสร้างฯ  จะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

                          ๗.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้

ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการ หรือ  กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ    เห็นว่าไม่

สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ   ตามข้อ ๗.๑     ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญา 

ซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/

กองอ านวยการก่อสร้างฯ   ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง    และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น

จ านวนเงินเท่ากับร้อยละ   ๕   ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้    กองทัพบก   โดย  

กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ   ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด

ดังต่อไปนี้ 

                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็ค หรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค 

หรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน  ๓ วันท าการ 

                          (๓)     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่

คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการ 

ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

                          (๔)     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน   หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ

ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ

ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
 



 

 

 

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕  วัน   นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่ง  กองทัพบก โดย 

กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  ได้รับมอบไว้แล้ว 

                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                          กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ    จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น

ผู้ขาย   เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขาย  หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ    และ  กองทัพบก 

โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ   ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 

                 ๙.    อัตราค่าปรับ 

                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้  หรือ

ข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 

                 ๑๐.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ  ๑.๓ 

หรือท าข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึน

ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า     นับถัดจากวันที่    กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

 ได้รับมอบสิ่งของ  โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  - วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

ความช ารุดบกพร่อง 

                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 

                          ๑๑.๑   เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ    เงินงบประมาณ

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้   ต่อเมื่อ     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/

กองอ านวยการก่อสร้างฯ  ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  แล้วเท่านั้น 

                          ๑๑.๒   เมื่อ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ ได้คัดเลือกผู้ยื่น

ข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่ง

หรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ 

 



 

 

และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด     ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็น

ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อ 

กรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ

เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า  ให้บรรทุก

สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๑.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง    กองทัพบก  โดย  กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

ได้คัดเลือกแล้ว   ไม่ไปท าสัญญา  หรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่ก าหนด    ดังระบุไว้ในข้อ  ๗ 

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ    หรือเรียกร้อง

จากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที   และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี) 

รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ 

                          ๑๑.๔   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข

เพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา  หรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ  ให้เป็นไปตามความเห็นของส านัก 

งานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัด หรือ

แย้งกัน   ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ      กองทัพบก  โดย  กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการ

ก่อสร้างฯ  ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 

                          ๑๑.๖   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  อาจประกาศยกเลิก

การจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้     โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ    จาก     กองทัพบก  โดย 

กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  ไม่ได้ 
 

 

 

 



 

 

 

                                   (๑)    กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ    ไม่ได้รับการ

จัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป 

                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อ    หรือที่ได้รับการ

คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น    หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา  หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดใน

การเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่     กองทัพบก 

โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ   หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                             กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ    สามารถน าผลการ

ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพ่ือน ามาประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                             ทั้งนี้  หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถูกระงับการยื่น

ข้อเสนอหรือท าสัญญากับ  กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ   ไว้ชั่วคราว 

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

 ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

 

 


